
"Pirackie otrzęsiny"- zajęcia otwarte

Głównym celem tych zajęć było przełamanie istniejących barier pomiędzy młodzieżą klas 
pierwszych a uczniami klas starszych. Otrzęsiny są dobrą formą integracji uczniów, gdyż zawierają 
elementy zabawy z dużą dozą humoru oraz sprzyjają tworzeniu pozytywnych relacji między 
wychowankami.

Data: 01 X 2009 r.
Czas: 60 min
Liczba uczestników: nowi wychowankowie bursy (4 dziewczyny i 4 chłopców)

Widownia: wychowanki grupy I i II, kadra pedagogiczna
Miejsce: jadalnia

Osoby przygotowujące uroczystość: Marta Majewska, Jerzy Żółtek
Osoby odpowiedzialne za:
a) prowadzenie „Otrzęsin”: Celina W., Daniel S.
b) dekorację sali: Patrycja F., Angelika R.
c) pomoc przy zabawach:  Patrycja F., Angelika R.
d) ustawienie krzesełek i stołów – wychowankowie z grupy II 
e) sprzątanie po zabawie – pierwszaki

Cele ogólne:

• uroczyste przyjęcie nowoprzybyłych wychowanków w poczet mieszkańców Bursy,

• przeciwdziałanie nieformalnym działaniom starszych wychowanków związanych z 
przyjęciem nowoprzybyłych,

• poznanie tradycji zabaw związanych z „otrzęsinami”,

• kształtowanie rozumienia znaczenia wspólnej zabawy,

• zachęcanie do kontynuowania tradycji „otrzęsin” wychowanków I klas,

• aktywizacja uczniów do prezentowania uzdolnień artystycznych,

• stwarzanie wychowankom warunków do szybkiej adaptacji i integracji z grupą,

• niwelowanie stresu związanego z nowym miejscem zamieszkania,

• kształtowanie samopomocy koleżeńskiej oraz nowych relacji uczniowskich,

• pokazanie zdolności i zainteresowań uczniów klas pierwszych,

• wdrażanie do zdrowej rywalizacji i kulturalnego zachowania się podczas zabawy,

Metody pracy:
- podające: rozmowa kierowana, objaśnianie prowadzącego,
- praktycznego działania: wykonanie powierzonych zadań, przygotowanie dekoracji,
- aktywizujące: spotkanie integracyjne.

Formy pracy: zbiorowa, zespołowa, indywidualna,

Środki dydaktyczne: scenariusz zabawy, dekoracja sali, stroje prowadzących, aparat fotograficzny, 
mikrofon, rekwizyty związane z konkurencjami: śliwki, miedniczki, kredki do oczu, sznur, 
miseczki, herbata, woda,  ziemniaki, noże, cukierki, 2 koce, krzesła, stroje, koła ratunkowe, 2 
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miotły, piłeczki do tenisa, kreda, mapy, karteczki z instrukcjami, krzesła, minutnik, butelka po 
winie.

Sceneria uroczystości: Przednia część sali przedstawia wyspę piratów. Sala udekorowana palmami, 
roślinami, flagą piracką, siatka rybacką, papuga i beczka z rumem. Osoby prowadzące w strojach 
pirackich.

Realne wytwory:
- zdjęcia w kronice bursy i  na strony internetowej,
- wystawa zdjęć z uroczystości w gablocie,

Przebieg otrzęsin: 
I. Powitanie przybyłych osób przez prowadzących otrzęsiny.

Celina: 

Dobry Wieczór. Chciałabym serdecznie powitać wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość:  
Panią  wicedyrektor,  wychowawców,  a  przede  wszystkim  Was  -  Pierwszoroczniaki,  którzy  
wstąpiliście w progi naszej bursy i zaprosić na spotkanie z Piratami, zgodnie z regułą, że śmiech  
łagodzi  obyczaje  i  hasłem,  które  nam przyświeca:  ,,Miło  jest  być  dowcipnym we właściwym  
miejscu".  Przybyliście  na  naszą  WYSPĘ  PIRATÓW  -  nielegalnie.  
Szczęśliwe życie, które wiodą tu Piraci zakłóciliście swoja obecnością. Kłótnie i spory trwają  
zwykle krótko, bo je nasz Kapitan swą potęgą rozstrzyga i ucisza.
Daniel:
Dziękujemy odważnym za podjęcie wyzwania i stawienia się na naszym piekielnym pokładzie.  
Wnet i Wy zawrzecie bliższą tu z nami znajomość. Towarzyszyć Wam i dodawać otuchy będą nasi  
Piraci. Niektórzy będą wyjątkowo okrutni. Nie sprzeciwiajcie się ich woli. Posłusznie przyjmujcie  
ich wyroki, a zapewniamy, że nic złego Was nie spotka i wkrótce staniecie się nieśmiertelni. A  
jeżeli nie będziecie przestrzegać pirackiego regulaminu dobrego wychowania, to zrobią z Wami  
porządek.
Najbardziej  wytrwałych  czeka  nagroda.  Czas  zmierzyć  się  i  podjąć  walkę  o  przetrwanie.
Poznaliście już nas. Czas by wszyscy tu obecni poznali Was! Podzielimy was teraz na 2 grupy,  
które będą ze sobą konkurować.

II. Konkurencje:

1) Tatuaż:  sprawdzanie  umiejętności  manualnych  –  rysowanie  
Celina:  Pierwsza konkurencja nazwana „Tatuaż” – sprawi, że będziecie piękni i urokliwi.  
Wnet odmienimy wasze twarze. Każdego Pirata charakteryzuje – tatuaż. Zadanie polega na 
tym, aby przy użyciu kredek do oczu, zrobić jak najzabawniejszy tatuaż grupa I maluje twarze  
grupie  II,  a  następnie  zamiana.  Na  wykonanie  tatuażu  macie  2  minuty.
Start.  
Proszę zaprezentować się widowni, która zadecyduje o wygranej.

2) Piracki  posiłek  –  sprawdzanie  umiejętności  manualnych  -  obieranie  ziemniaków na  czas. 
Daniel: Wiadomo, że każdy majtek pokładowy pomaga w kuchni i wy też dzisiaj macie takie  
zadanie. Będziecie obierać ziemniaki, tylko ładnie i dokładnie proszę, bo nasz kapitan nie lubi  
kwadratowych ziemniaków. Wygrywa drużyna, która obierze najwięcej ziemniaków w ciągu 1  
min. Gotowi? Start. 
Dziękujemy

3) Rum ulubiony napój piratów: sprawdzanie umiejętności „kocich” – picie herbaty z miseczki.
Celina: W tej jakże podniosłej i jakże ważnej w waszym życiu chwili, warto by wznieść za nią  
toast. Z tej właśnie okazji mamy dla was Rum, które wypadałoby wypić za zdrowie naszych  
gospodarzy, ale pamiętajcie, że jest to pierwszy i ostatni raz kiedy możecie wypić trochę rumu 
w bursie. Ustawcie się w szeregu, ręce do tyłu i spróbujcie w jak najszybszym czasie wypić  
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rum z miseczki, bez użycia rąk. Gotowi? Zaczynamy.
Poszło wam świetnie, podejrzewam, że od dziś będziecie abstynentami.

4) Pirackie zawody - sprawdzanie umiejętności fizycznych. 

Daniel: Posileni powinniście być teraz bardzo silni, a to wam się teraz przyda, bo zaczynamy 
pirackie zawody. Każdy pirat charakteryzuje się dobrą sprawnością i tężyzną fizyczną, więc  
teraz sprawdzimy czy wy ją posiadacie. 
I konkurencja – zmywanie pokładu. Zabawa polega na przeturlaniu piłeczki do tenisa za 
pomocą miotły do celu, omijając przeszkody. Na mój znak zaczynamy. Start.

II konkurencja – przeciąganie liny. Wygrywa drużyna, która przeciągnie linę na swoją stronę.

III konkurencja – slalom na kocu - czyli sztuka utrzymania się w łodzi na wzburzonym morzu 
– jedna osoba siada na kocu, a druga ciągnie ją omijając przeszkody, wygrywa najszybsza 
drużyna. Na mój znak zaczynamy. Start.

IV konkurencja – ewakuowanie tonącego – rzucanie kół ratunkowych na nogi stołu – 
wygrywa drużyna, która najszybciej umieści po jednym kole na każdej nodze stołu. Na mój 
znak zaczynamy. Start.

V konkurencja – umiejętności nurkowania – w miednicy z wodą znajdują się śliwki, każda 
osoba z drużyny ma za zadanie wyłowić z wody ustami po jednej śliwce, wygrywa drużyna, 
która zrobi to najszybciej.
Na mój znak zaczynamy. Start. 
Zostaliście zatopieni, ale spisaliście się dzielnie.
Przyznajemy wam punkt za niezłomność i odwagę.

5) Szukanie skarbów - sprawdzanie znajomości budynku bursy.

Każda z  grup dostaje  mapę z  instrukcją,  gdzie znajduje  się  skarb.  Wygrywa grupa,  która 
pierwsza  odnajdzie  skarb  (worek  cukierków).
Celina: Jak myślicie, co Piraci lubią najbardziej? Oczywiście skarby: złote monety, klejnoty,  
brylanty, wszystko, co się świeci. Waszym zadaniem jest znalezienie skarbu. Kto znajdzie go  
najszybciej, ma duże szanse pozostać na wyspie. Dostaniecie mapę, która doprowadzi was do  
miejsca, w którym ukryte są dalsze wskazówki potrzebne do znalezienia skarbu. Każda grupa  
ma inną mapę, więc nie kierujcie się pomysłami przeciwnej drużyny, tylko sami spróbujecie  
rozwiązać  zagadkę.  Grupa,  która  najszybciej  odnajdzie  skarb  wygrywa.
Gotowi? Zaczynamy!

III. Zakończenie:
Daniel:
Koledzy i koleżanki odważnie udowodniliście, że zasługujecie, by pozostać na naszej wyspie,  
dlatego oficjalnie ogłaszamy, że od dziś stajecie się równoprawnymi mieszkańcami BURSY,  
znajdziemy tu dla was jakieś miejsce i zajęcie.

Widzicie zatem,
Że życie w bursie nie jest takie srogie.
Życzymy wam dzisiaj dużo pilności,
Wytrwałości i mnóstwo radości.
By wam nauka radość dawała
By wam kłopotów nie przysparzała.
Byście przyjaciół mieli tu wielu
Byście dążyli do szczytnych celów.

Celina:
Żeby jedna nie było tak łatwo, musicie złożyć przysięgę. Zapraszam wszystkich na środek sali.
Proszę powtarzajcie po mnie:
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MY MAJTKI POKŁADOWE
PRZYRZEKAMY NA SWOJA GŁOWĘ
ZAWSZE BURSĘ POLEROWAĆ
I CODZIENNIE SWOJE NOGI SZOROWAĆ
JEŚĆ WSZYSTKIE KOŚCI, OŚCI, NIE GRYMASIĆ
DO NIKOGO SIĘ NIE KWASIĆ
WSZYSTKICH I WSZYSTKO DOOKOŁA SZANOWAĆ
A GDY TRZEBA SKARPETY CEROWAĆ I KOLEDZE POMOC ZAOFEROWAĆ
MYĆ SIĘ CODZIENNIE, ZĘBY SZCZOTKOWAĆ
ŻEBY TU BRUDU NIE PRODUKOWAĆ
PRZESTRZEGAĆ REGULAMINU BURSOWEGO I NIE PIĆ RUMU ZAKAZANEGO
A PRZEDE WSZYSTKIM SŁUCHAĆ KAPITANA NASZEGO 

Daniel: Dziękujemy wszystkim za udział w zabawie. Proszę o pozostanie na jadalni nowych 
mieszkańców bursy w celu posprzątania po zabawie.
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