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Autor scenariusza: mgr Małgorzata Konsek 
 
Cele:Integrowanie zespołów klasowych. Kształtowanie postaw 
wrażliwości na potrzeby innych. Uczenie pokonywania trudności. 
Wypracowanie atmosfery życzliwości i poczucia bezpieczeństwa.  
 
Przebieg zajęć: 

1. Powitanie na holu szkolnym. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa 
w czasie drogi i podczas imprezy. 

2. Odczytanie „Listu od Piratów”  znalezionego w butelce. Treść listu: 
 
Ja straszliwy pirat Kapitan Efraim Pończocha z przydomkiem Postrach 
Morza, obecnie król murzyński, pozdrawiam wszystkie szczury lądowe: 
Witajcie!!!! 
Zapraszam Was na wielką piracką przygodę, która odbędzie się za 
siedmioma górami, za siedmioma lasami. Aby zostać prawdziwy piratem 
musicie wykonać kilka zadań. Wasze panie, które od dawna należą do 
nas – Piratów, będą czuwały nad prawidłowym wykonaniem każdego 
zadania. Zatem, do dzieła!!!! 
 
Zadanie 1- Macie ustawić się karnie dwójkami i dzielnie przejść za 
siódmą górę i siódmy las  czyli na Spacerową 63. Do boju!!!!! 
 
3. Przemarsz na Spacerową 63- zwrócenie uwagi na BHP w czasie 

drogi.   
4. Odczytanie zadania 2:  
Zadanie2 : Każdy musi zawiązać sobie sam chustkę na głowie, ale nie 
byle jak tylko po piracku!  
 
Zadanie 3. Każdy kandydat na pirata musi być bardzo odważny. Musicie 
bez skrzywienia się spróbować „Pirackiego przysmaku” i odgadnąć,  z 
czego został zrobiony. 
 
Zadanie 4. Każdy pirat musi umieć biegle liczyć. Ustawić się w kółku i 
odliczyć do 4. A teraz ustawiamy się tak: 1 osobno, 2 osobno itd…. 
Każda grupa dostanie inny kolor sznurka i musi ułożyć „morskiego 
potwora”, z jakim walczą piraci na morzach i oceanach. 
 



Zadanie 5. Panie wybiorą najodważniejszych 4 piratów, którzy będą 
musieli pokonać morskie potwory. Ten pokona potwora, który szybciej 
zwinie kolorowy sznurek. 
 
Zadanie 6. Każdy pirat potrafi bawić się i śpiewać. Pokażcie teraz jak 
potraficie się bawić. Zróbcie kółko 

 
•   Zabawa Samuraj 
•   Głos Syreny 
•   Statki do wynajęcia 
•   Rybak i ryby 
Zadanie 7. Wszyscy piraci jedzą bez skrzywienia każdą potrawę. 
Zapraszam do ogniska. 
BHP w czasie pieczenia kiełbasek. Przypomnienie uczniom, aby nie 
zbliżali się za bardzo do ognia. 
 
Zadanie 8. Uroczyście ogłaszam, że przyjmujemy was do Piratów. Na 
dowód tego waznego wydarzenia każdy z was zostawi swój podpis na 
Karcie Piratów. Byliście super. Może niedługo znowu się spotkamy. 
Bywajcie! wasz kapitan Kapitan Efraim Pończocha z przydomkiem 
Postrach Morza, obecnie król murzyński! 
5. Powrót do szkoły. BHP w czasie drogi. Pożegnanie uczniów. 

 


