
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KSIĄŻECZKA ZUCHA 

GOSPODARNEGO  

 
ZUCH: ………………………………………………….. 



NAZWA MOJEJ GROMADY BRZMI 

……………………………………………………………………….. 

 

MOJA SZÓSTKA NAZYWA SIĘ 

……………………………………………………………………….. 

 

SYMBOL MOJEJ SZÓSTKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIEKUNEM MOJEJ SZÓSTKI JEST 

……………………………………………………………………….. 

  



Moja drużyna nazywa się ………………………………………………………. 

I należy do szczepu ……………………………………………………………….. 

W hufcu ………………………………………………………………………………… 

W naszym szczepie są też inne gromady zuchowe, a nazywają 

się…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Moja gromada ma już ……… lat, a jej drużynową jest…………….. 

……................. są też druhny przyboczne………………………………. 

.……………………………………………………………………………………………… 

 

 …………………………………… 
(podpis opiekuna szóstki) 

 

Pokoloruję jeden symbol gromady za każdym razem, gdy na 

zbiórkę przyjdę z chęcią do działania 

 

     

     

…………………………………… 
(podpis opiekuna szóstki) 

  



Byłem(am) na kolonii zuchowej, oto moje najfajniejsze 

wspomnienie: 

 

 

 

 

 

 

 …………………………………… 
(podpis opiekuna szóstki) 

 

Czynnie uczestniczyłem(am) w obozowym życiu 

(zbierz potwierdzenia opiekuna szóstki) 

Zadanie do wykonania Podpis kadry 

Wykazałem(am) się zaangażowaniem podczas obozowej 
pionierki 

 

Dbałem(am) o porządek w miejscu, w którym spałem(am)  

Starałem(am) się przez całą kolonię uśmiechad się.  

Jadłem(am) obiad z uśmiechem i bez marudzenia.  

Poprowadziłem(am) rozgrzewkę.  

Poznałem(am) harcerki i harcerzy z drużyny, do której 
mam przejśd. 

 

Poprowadziłem(am) jeden pląs lub zabawę.  

 



Z pomocą rodziców pakowałem(am) się na biwak/kolonię. 

Wiem, co powinno znaleźd się w moim plecaku.  

Oto kilka rzeczy: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………… 
(podpis mamy/taty) 

 

Zapoznałem(am) się z drużyną, do której przechodzę. 

Drużyna ta nazywa się …………………………………………………………… 

Drużynowym(ą) jest ……………………………………………….. a 
przyboczni to ………………………………………………………………………… 

Nazwa mojego zastępu brzmi ……………………………………............. 

a jego zastępowym(ą) jest …………………………………………………….. 

…………………………………… 
                                                                                             (podpis drużynowego harcerskiego) 



Byłam, na co najmniej jednej zbiórce drużyny, do której mam 

przejśd. Poznałem(am) tam harcerzy i harcerki oraz 

dowiedziałam się jak działa dana drużyna i czym ona się różni 

od gromady zuchowej. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………… 
(podpis opiekuna szóstki) 

 

 

  
Brałem(am) udział wraz z gromadą w imprezie hufcowej. 

 

 

 

 

  
…………………………………… 

(podpis opiekuna szóstki) 

Napiszę trzy rzeczy, których nauczyłam 

się od harcerzy 

(nazwa tej imprezy) 



Znam Prawo Zucha i chcę go przestrzegad. Mam jednak 

trudności z ………… punktem Prawa Zucha, a brzmi ono: 

……………………………………………………………………………………… 

Aby nad nim pracowad postanowiłem(am) (razem z druhną ustal zadanie) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………… 
(podpis opiekuna szóstki) 

 

„Zuch stara się byd coraz lepszy”. Zrobiłem(am) rodzicom 

niespodziankę i wykonałem(am) prace w domu, którą zawsze 

robili mama lub tata. 

 

 

 

…………………………………… 
                                                                                                                     (podpis mamy/taty) 

 

  

Pomogłem(am) zorganizowad akcję zarobkową dla mojej 

gromady. Wymyśliłem(am), na co pożytecznego dla gromady 

zostaną przeznaczone uzbierane pieniądze. 

 

 

 …………………………………… 
(podpis opiekuna szóstki) 

Narysuj tak wielki uśmiech, jaki mieli twoi 

rodzice, gdy zobaczyli, co zrobiłeś(aś)! 

Oto projekt mojego pomysłu! 



Dbam o naszą planetę! Brałem(am) udział w akcji sprzątania 

świata organizowanej w szkole lub w gromadzie zuchowej.  

…………………………………… 
(podpis opiekuna szóstki) 

 

Wiem, jak należy segregowad śmieci i jestem odpowiedzialny 

za segregację w moim domu. 

 …………………………………… 
(podpis mamy/taty) 

 

Pokoloruję kosze odpowiednimi kolorami i napiszę, do jakich odpadów dany kosz należy. 

 

 

Rozwijam swoje zainteresowania, razem z druhną wymyślę 

zadanie związane z moim hobby, oto one: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………........ 

 
…………………………………… 
(podpis opiekuna szóstki) 


