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Cele: 

▪ Przeciwdziałanie nieformalnym zachowaniom starszych wychowanków związanych z 

przyjęciem nowych mieszkańców; 

▪ Podtrzymanie tradycji bursowskiej związanej z otrzęsinami; 

▪ Pokazanie zdolności i zainteresowań wychowanków; 

▪ Przedstawienie sposobu przyjemnej i wesołej formy adaptacji nowych mieszkańców 

 

Zadanie: Uroczyste przyjęcie nowoprzybyłych wychowanków w poczet bursy. 

 

Efekty: 

▪  Wychowankowie przyjmują do grona nowych mieszkańców bawiąc się bez agresji i 

przemocy. 

▪ Wychowankowie chętnie kontynuują tradycje związane z otrzęsinami w placówce; 

▪ Wychowankowie chętnie prezentują swoje umiejętności( np. wykonanie dekoracji sali) 

 

 

Metody: 

▪ Poszukująca: praca z tekstem, praca w grupie, burza mózgów 

▪ Ekspresyjne: ekspozycja własnej pracy i piosenek. 

▪ Praktycznego działania: wykonanie powierzonych zadań, przygotowanie dekoracji 

 

Pomoce: 

Farby maskujące, kisiel, grochówka, naczynia, przyprawy, sznurek, szyszki, koce, poduszki, 

kołdry, ziemniaki, noże, nożyczki, taśma klejąca, mleko, stroje żołnierskie, magnetofon, 

pałatki, nagrody 

 

 

Przebieg zajęć: 

1. Powitanie zebranych gości. 

2. Wprowadzenie i przywitanie wychowanków pierwszorocznych. 

3. Realizacja poszczególnych konkurencji. 

4. Podziękowanie za udział i zakończenie 

5. Posprzątanie sali przez nowoprzyjętych. 



ZAŁĄCZNIK 1 

 

WYKAZ KONKURENCJI 

 

1. Czołgista ( czołganie przez tunel z szyszkami) 

2. Piloty ( idealne zasłanie łóżka) 

3. Łyżka w dłoń (Jedzenie kiślu bez użycia rąk) 

4. Żołnierska piosenka ( przedstawienie wcześniej przygotowanych przez grupy 

piosenek) 

5. Danie dietetyczne (jedzenie grochówki) 

6. Uwolnienie z niewoli (zabawa polega na rozwiązywaniu rąk drugiej osoby bez użycia 

rąk własnych (rozwiązywanie zębami)- na czas. Ostatnie dwie osoby dostają zadanie 

karne ( wypić pół szklanki mleka). 

7. Kuchenne zapasy ( obieranie ziemniaków) 

8. Przysięga (złożenie przysięgi przed dyrektorem placówki) 



SCENARIUSZ OTRZĘSINY 

 

Miejsce zabawy: świetlica. 

Pierwszoroczni wychowankowie oczekują na zaproszenie w stołówce. Reszta zaproszonych 

gości przebywa na świetlicy, gdzie po przywitaniu zebranych zostaną wprowadzeni nowi 

wychowankowie. 

 

Ania:  

Starszy Szeregowy Pasińska wystąp! 

Przyprowadź kadeta Skibę i pluton świeżo upierzonych kadetów. 

 

Natalia:  

Tak jest! 

Starszy szeregowy Pasińska melduje wykonanie zadania! 

 

Ania:  

Kadet Skiba do mnie. Kadecie zostaje mianowany dowódcą plutonu tych młodych ludzi. 

Jednak zanim dostaniesz te posadę musisz wykonać test. Zgadzasz się? 

 

Pan Maciej: Tak 

 

Ania:  

Podpór przodem 

 

Natalia:  

5. Powstań. Teraz musisz wypić szklankę tego wojskowego trunku. 

Ania:  

Szeregowy Skiba zostajesz dowódcą plutonu młodych bursowiczów. Od tej chwili jesteś 

odpowiedzialny za ich wszystkie czyny. 

 

Natalia:  

A teraz zapraszamy spośród kadetów jedną chętną osobę. Proszę usiądź na tym kartonie i 

poczekaj. Oj...Nie tam miałeś usiąść...Ale zostań już. 

 

Ania:  

Oddajemy głos Starszym Szeregowym Mechlińskiemu i Szwedzie. 

 

Michał i Łukasz:  

Tak jak w wojsku w bursie też musi być nienaganny porządek. W czasie tego zadania 

sprawdzimy wasze umiejętności. 

Poproszę po 2 osoby z każdej grupy.  

Teraz nastąpi prezentacja waszego zadania. Czy wszystko jasne? 

Czas start. 

 

Wygrał:.... Gratulacje możesz być przykładem dla innych. 

Oddaję głos Starszemu Szeregowemu Szczepańskiemu 

 

Wojtek:  

Bursowicz musi na czas zjeść śniadanie i pójść do szkoły. Poproszę po dwie osoby z każdej 

grupy. 



Waszym zadaniem będzie zjeść ten kisiel, jednak żeby nie było za prosto wprowadzimy 

pewne utrudnienie. 

Gratulacje: Ty na pewno nigdy nie spóźnisz się do szkoły. 

 

Natalia:  

teraz czas na rozgrzewkę. Trochę sobie pośpiewacie. Zapraszam grupę pierwszą do 

odśpiewania piosenki. 

 

Ania:  

Dziękujemy. A teraz grupa II 

 

Natalia:  

Dziękujemy. Na koniec niech zaprezentuje się grupa III. Dziękujemy 

 

Kamila i Ewelina:  

W żadnym wojsku nie może zabraknąć grochówki. Tak, więc drodzy kadeci: Łyżki w dłoń i 

w dwuszeregu zbiórka. Kolej na nasze dietetyczne danie. 

 

Wojtek i Paweł:  

Pora na następne zadanie. Zapraszamy Szeregowego Skibę do wybrania po 4 osoby z każdej 

grupy. Waszym zadaniem będzie rozwiązanie rąk koleżanki lub kolegi, ale uwaga: zębami. 

Pracujecie w zespołach. Przegrana drużyna poniesie karę. 

 

 

Renia, Marta, Diana:  

Myślicie, że idzie wam tak dobrze? Zobaczymy jak wykonacie kolejne zadanie.  

 

Ania:  

w dwuszeregu frontem do mnie zbiórka. Teraz będzie przysięga, po której zostaniecie 

prawdziwymi bursowiczami. Zapraszam do siebie Pana Dyrektora. 

 

Natalia:  

Powtarzajcie za mną: 

 

Wstępując w szeregi Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach przyrzekam: 

Przez całe życie, dobro naszej bursy nade wszystko inne 

Wyższe dla mnie będzie. 

Służył będę wszystkim wychowawcom do ostatniego tchu, 

A wszystkie moje czyny i zamiary 

Tej najwyższej placówce podporządkowane będą! 

 

Ania: 

Przyrzekam: 

Powinności moje jako mieszkańca Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach 

Z dobra wolą i wiara wypełniać, 

Prawa bursowskie gorliwie przestrzegać, 

Obowiązki dyżurnego sumiennie wypełniać, 

Polecenia wychowawców chętnie wykonywać. 

Wszystko, co teraz przyrzekam 

W sumieniu swoim do głębi rozważyłem, 



A przyrzeczenie moje składam uroczystym słowem i honorem 

Szczęśliwego bursowicza i wolnego człowieka. 

Tak mi dopomóż Dyrektorze wszechwładny 

Wszyscy wychowawcy 

I świetni mieszkańcy. 

 

Ania.  

Tym przyrzeczeniem zakończyliśmy dzisiejsze otrzęsiny. Gościom serdecznie dziękujemy za 

przybycie a was moi drodzy czeka ostatnie zadanie, czyli posprzątanie sali. 

 

 


