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Kilka Słów 
na temat musztry zuchowej

zabawie i integracji
utrzymaniu dyscypliny
zwróceniu na siebie uwagi dzieci bez krzyku i nakazów
zachowaniu bezpieczeństwa
wyciszaniu, uciszaniu i uspokajaniu
ćwiczeniu spostrzegawczości
ćwiczeniu koncentracji uwagi
ćwiczeniu odbioru i rozumieniu komunikatów
niewerbalnych
budowaniu obrzędowości gromady
budowaniu poczucia sprawstwa i odpowiedzialności za
innych
budowaniu poczucia bezpieczeństwa
uczeniu się zachowania na dużych imprezach harcerskich

Musztra zuchowa nie jest odgórnie zleconym tworem- nie ma
czegoś takiego jak regulamin musztry zuchowej. Niemniej
jednak gromady zuchowe w całej Polsce stosują jakąś jej
formę. 
Zatem czym jest musztra zuchowa? Można powiedzieć, że
jest to obrzęd. W końcu każda gromada ma prawo do
zmieniania formy musztry i w konsekwencji do tworzenia jej
całkowicie oryginalnego obyczaju. 
Małgorzata Silny w swojej książce na temat musztry
zuchowej napisała, że pełni ona szereg dość istotnych funkcji
i służy:

Ten poradnik będzie dotyczyć zuchowego meldowania.
Trzeba oczywiście pamiętać, że form musztry zuchowej, czyli
również meldowania zuchowego jest tyle, ile mamy gromad,
jednakże istnieją pewne dość uniwersalne polecenia, których
gesty są takie same u większości gromad. 



Podstawowe
polecenia

Baczność Spocznij 
Złączamy otwarte dłonie nad

głową
Obie ręce spuszczone luźno wzdłuż

ciała przechylamy w prawo



Przed Meldowaniem

Kolejno odlicz

Wykonujemy pojedynczy, preferowany przez
nas znak, którego będziemy używać przy

odliczaniu podczas meldowania

Następnie każdy zuch w pierwszym szeregu
kolejno pokazuje ten sam znak. Pierwszy

powtarza go raz, drugi dwa razy, trzeci trzy
itd.

Wykonujemy gest zaciskania
palców od środka (od małych

palców) do zewnątrz



Baczność

Baczność Milcząc

Patrzymy Na raport
Palcami wskazujemy na nasze

oczy
Wskazujemy kciukiem za siebie

przykładamy palec wskazujący do
ust



Meldowanie

Zuchowy ukłon Ja
Otwarte ręce zwrócone w stronę

meldującego

Tobie I wszystkim tutaj
zgromadzonymOtwarte ręce zwrócone w

kierunku osoby przyjmującej
meldunek Zataczamy rękami okrąg



Następnie w preferowany
przez nas sposób wyliczamy

ilość osób

Po odliczeniu osoba przyjmująca
meldunek powtarza czynności

meldującego.

Cała sekwencja kończy się tym
samym ukłonem, co na początku

meldowania

Obecnych Melduję


