
KARTA  
TROPU HARCERSKIEGO

Tropy zdobywane przez zastępy harcerskie powinny trwać około 1-2 
miesięcy, czyli około 4-6 zbiórek zastępu. Zastęp samodzielnie wybiera 
trop z przygotowanych propozycji lub wymyśla własny, odpowiadający 
jednej z 7 kategorii tematycznych. Może też dowolnie zmodyfikować 
zadania w gotowym tropie.

Wybór lub wymyślenie 
własnego tropu 

w zastępie 
- otwarcie tropu

Wypisanie zadań, 
ich terminów 

i podzielenie ich 
między wszystkich

Podsumowanie 
w gronie całej drużyny 

- zamknięcie tropu
decyzją Rady Drużyny

Konsultacja 
tropu 

z drużynowym

Sprawdzenie 
czy zadania 
idą wg planu

Podsumowanie tropu 
w gronie zastepu 

- wyciągnięcie wniosków

Ogłoszenie 
przez drużynowego 

rozkazu 
z zamknięciem tropu

1-2 miesięcy/4-6 zbiórek zastępu

Planowanie Działanie - realizacja zadań Podsumowanie

Nazwa:

Zastęp:

Zastępowy:

Kto bierze udział:

Data rozpoczęcia Data zakończenia

CEL WASZEGO TROPU

Co zamierzacie osiągnąć:

OCENA TROPU

Co się udało: Co się nie udało: Co należy poprawić:

Trop zaliczono rozkazem L ……… z dnia ……………..

……………………....................

Podpis drużynowego



Pamiętajcie, aby zaplanować trop wg następującej kolejności:
E

ta
p

y:

1. Wypiszcie konkretne 
małe kroki, które  

muszą być zrobione  
aby zrealizować Wasz cel

2. Do każdego 
kroku dopasujcie 

inną osobę  
z zastępu, która 
będzie odpowia-

dała za jego  
wykonanie - tak, 

aby każdy  
w zastępie miał 

coś do wykonania 

3. Zapla-
nujcie,  
kiedy  

wykonacie  
poszcze-

gólne 
zadania

4. Zastanówcie się  
jakich materiałów  

lub pomocy  
od jakich  

innych osób  
potrzebujecie

T
re

ść
:

Co jest  
do zrobienia

Osoba  
odpowiedzialna

Na  
kiedy

Materiały,  
zapotrzebowanie  

na pomoc

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.


	Cele: Chcemy nawiązać kontakt z innymi harcerzami i skautami  oraz wysłać im kartki z życzeniami z okazji Dnia Myśli Braterskiej.
	Nazwa: Członkowie harcerskiej i skautowej rodziny
	Data rozpoczecia: 12.12.2020
	Zastep: Wilki, klasa 5-6
	Imie Nazwisko: Kasia Kowalska
	Kto bierze udzial: Kasia, Malwina, Marta, Ania, Ola, Agnieszka
	Data zakonczenia: 23.01.2021
	B1: Wysłałyśmy 10 kartek z życzeniami. Zdążyłyśmy przed DMB.
	B2: Z różnych powodów nie wyrobiłyśmy się w pierwszym terminie, na szczęście założyłyśmy dużą rezerwę czasu.
	B3: Bardziej realnie planować czas.
	data: 
	L: 
	C1-1: Znajdę informacje odnośnie tego, jakie organizacje harcerskie (poza ZHP)działają na terenie naszego miasta (powiatu). Opowiem o nich zastępowi. Zbiorę adresy,na które wyślemy kartki.
	C1-2: Kasia (zastępowa)
	C1-3: 19.12.2020
	C1-4: pomoc przybocznego lub innego starszegoharcerza w pozyskaniu kontaktów do drużyny z każdej z organizacji
	C2-1: Znajdę najbliższego nam instruktora ZHP od kontaktów zagranicznych. Poproszę go o kontakty do skautów z wybranych przez zastęp państw.
	C2-2: Marta
	C2-3: 19.12.2020
	C2-4: z pomocą drużynowego/przybocznego.
	C3-1: Ułożę treść życzeń w języku polskim.
	C3-2: Malwina
	C3-3: 2.01.2020
	C3-4: 
	C4-1: Przetłumaczę treśćżyczeń na potrzebne języki. Poproszę o sprawdzenie wybraną osobę dorosłą, np. rodzica, nauczyciela języka obcego).
	C4-2:  Ania
	C4-3: 16.01.2020
	C4-4: z pomocą słownika
	C5-1: Skompletuję materiały plastyczne do wykonania kartek z życzeniami. 
	C5-2: Ola
	C5-3: na zbiórkę zastępu 16.01.2021
	C5-4: sprawdzę co mamy w harcówce, a co trzeba przynieść z domu lub dokupić
	C6-1: Pokieruję wykonaniem kartek i wyślę je pocztą do adresatów.
	C6-2: Agnieszka
	C6-3: na zbiórce zastępu 16.01.2021
	C6-4: znaczki pocztowe
	C7-1: Prezentacja tropu drużynie: plakat o tym czego się dowiedziałyśmy i co robiłyśmy w trakcie realizacji tropu.
	C7-2: Kasia (zastępowa)
	C7-3: na zbiórce drużyny 23.01.2021
	C7-4: 
	C8-1: 
	C8-2: 
	C8-3: 
	C8-4: 


