
1

Ekoekspress - wydanie specjalne z okazji

Światowego Dnia Ochrony Środowiska

Prezenter: Witamy serdecznie w wydaniu specjalnym Ekoekspressu. Czwartek 5 czerwca

2003 rŚwiatowy Dzień ochronyŚrodowiska. Rozpoczynamy program znaną i lubianą przez

wszystkich piosenką pt. „Lato czeka” w wykonaniu zespołu wokalnego „Zieloni”.

Lato, lato, lato czeka

Razem z latem czeka rzeka.

Razem z rzeką czeka las,

A tam ciągle nie ma nas.

Już za parę dni za dni parę

Wezmę plecak swój i gitarę.

Pożegnania kilka słów

Pitagoras - bądźcie zdrów

Do widzenia Wam ...

Prezenter: Zbliża się lato, a wraz z nim wakacje! Czyste rzeki, jeziora i lasy to najlepsze

miejsca letniego wypoczynku. Niestety coraz mniej takich miejsc w Polsce i na całym

świecie. Przyroda jest dziś bardzo zagrożona. Zamierają lasy, zanieczyszczone są wody

jezior, mórz i rzek, skażone jest powietrze. Coraz głośniej, zwłaszcza latem, mówi się o

dziurze ozonowej. Cóż to za zjawisko? Co o nim wiemy? Zapoznajmy się z wynikami sondy

ulicznej.

Reporter: Przepraszam, tu Ekoekspress, przeprowadzamy sondę uliczną. Czy mógłby pan

powiedzieć, co to jest ozon?

Intelektualista: Oczywiście! Jest to niebieskawy gaz o charakterystycznym zapachu,

powstaje z tlenu atmosferycznego pod wpływem wyładowań elektrycznych. Chroni nas przed

nadmiernym promieniowaniem słonecznym zwanym też promieniowaniem ultrafioletowym.

Reporter: A czy pan wie, co to jest ozon?

Przyjezdny: Nie wiem, jestem nietutejszy.

Reporter: A może ty wiesz! Ozon to wróg, czy przyjaciel?

Uczennica: Ozon, aściślej jego występowanie w górnej warstwie atmosfery, jest zjawiskiem

pozytywnym. Ozon znajdujący się wysoko nad ziemią pochłania szkodliwe promieniowanie

słoneczne.

Reporter: A pan jak sądzi, ozon to wróg, czy przyjaciel?

Dozorca: Wróg to chyba nie, ale przyjaciół o takim nazwisku też nie mam!

Reporter: Co to jest dziura ozonowa?
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Uczeń: wiem coś na ten temat! Ostatnio było to na klasówce. Na wysokości 10-50 km nad

Ziemią znajduje się warstwa ozonu, która chroni przed szkodliwym promieniowaniem

słonecznym. Warstwa ta niestety kurczy się, dlatego do Ziemi dociera coraz więcej

szkodliwych promieni słonecznych.

Reporter: A może Pani wie, co to jest dziura ozonowa?

Prosta kobieta: Dziura, to na chłopski rozum coś czego nie ma. Ale proszę pana nie każdą

dziurę można zobaczyć. Taką dziurę w spodniach, to każdy może dostrzec! Wydrze się

kawałek materiału, brakuje go i dziurę dobrze widać. Ale np. innej dziury, tej co to o niej

ciągle trąbią w telewizji, to już pan na pewno nie zobaczy.

Reporter: A co pani ma na myśli?

Prosta kobieta: No, jak brakuje pieniędzy w budżecie, to jest dziura budżetowa. A kto ją

widział na oczy? To samo pewnie będzie z dziurą ... no jak się ona nazywa?

Reporter: Ozonowa.

Prosta kobieta: No, ozonowa. To też musi tam czegoś brakować, ale czego? No, pewnie jak

ona ozonowa, to brakuje ozonu. Ale tej dziury to też chyba nie zobaczymy.

Reporter: Dziękuję pani! Jak państwo widzą są bardzo zróżnicowane poglądy na temat

dziury ozonowej.

Prezenter: Badania naukowe dowiodły,że kulę ziemską otacza warstwa ozonu - specjalnej

odmiany tlenu. Gaz ten zatrzymuje nadmiar szkodliwych promieni słonecznych zwanych

promieniami ultrafioletowymi. Gdyby nie ozon,życie na Ziemi możliwe byłoby tylko

w głębszych warstwach wód, a na lądzie - tylko nocą! Tak więc ozonosfera czyli warstwa

ozonowa wokół Ziemi pełni rolę filtra chroniącego życie przed nadmiarem Słońca.

Tymczasem w wielu miejscach nad Ziemią ten życiodajny filtr ulega rozrzedzeniu. Zjawisko

to nazwano „dziurą ozonową”. Jakie są przyczyny tego zjawiska? Jakie zagrożenia dla

zdrowia człowieka wynikają z istnienia dziur ozonowych? Odpowiedzi na te pytania

spróbujemy znaleźć w rozmowie z gośćmi naszego programu: panem profesorem

............................... przedstawicielem Polskiej Akademii Nauk

i panią doktor ............................................

Panie profesorze, dlaczego tworzą się dziury ozonowe?

Profesor: Jedną z głównych przyczyn dziury ozonowej jest freon, gaz stosowany przez ludzi

do produkcji aerozoli, lodówek i urządzeń klimatyzacyjnych. Freon przenika do warstwy

ozonowej i powoduje zanik ozonu.

Prezenter: Czy naukowcy próbują jakoś rozwiązać ten problem?

Profesor: Owszem, staramy się zastąpić freony innymi związkami nieszkodliwymi dla

ozonosfery. Pojawiły się w sklepach dezodoranty, perfumy aerozolowe, które na
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opakowaniach maja napisy wskazujące, że produkty te są wolne od freonów (prezentacja

oznakowań). Toteż apeluję do wszystkich, aby robiąc zakupy wybierali towary, które nie

przyczyniają się do powiększania dziury ozonowej!

Prezenter: Pani doktor, czy należy bać się dziury ozonowej?

Doktor medycyny: Niestety tak. Dziury ozonowe przepuszczają szkodliwe dla człowieka

promienie słoneczne. Powodują one uszkodzenie oczu, przyspieszają starzenie się skóry.

Mogą też być przyczyną czerniaka - najgroźniejszego nowotworu atakującego skórę!

Prezenter: Zabrzmiało to bardzo groźnie! Czy to znaczy,że należy unikać słońca?

Doktor medycyny: Ależ nie! Słońce jest potrzebne dla naszego zdrowia. Trzeba tylko

korzystać z niego rozsądnie!

Prezenter: Co to znaczy?

Pani doktor: Należy unikać długotrwałego przebywania na Słońcu między godziną 1000

a 1500. Wtedy, bowiem promieniowanie słoneczne jest najsilniejsze. Poza tym trzeba chronić

skórę kremami zawierającymi filtry przeciwsłoneczne, czyli takie substancje, które

zatrzymują szkodliwe promieniowanie ultrafioletowe. Nośmy też latem okulary

przeciwsłoneczne wykonane zespecjalnego szkła zatrzymującego te groźne promienie.

Prezenter: Dziękuję państwu za wizytę w naszym programie. Mam nadzieję, że wszyscy nasi

widzowie wezmą sobie do serca cenne rady naszych gości i zastosują się do nich

w codziennymżyciu.

Na tym kończymy wydanie specjalne Ekoekspressu.Życzymy wszystkim udanych

wakacji. Dziękujemy za uwagę! Do zobaczenia!

Komentarz: Po obejrzeniu inscenizacji można przeprowadzić quiz dla uważnych słuchaczy,

a poprawne odpowiedzi nagrodzić ocenami z przyrody lub cukierkami.

Zestaw pytań do quizu:

1. Co to jest ozon?

2. Gdzie występuje warstwa ozonowa czyli ozonosfera?

3. Przed czym chroni nas ozonosfera?

4. Czym jest dziura ozonowa?

5. Jak się nazywa gaz, który powoduje zanikanie warstwy ozonowej?

6. Do czego ludzie wykorzystują freon?

7. Co możemy zrobić, aby nie przyczyniać się do powiększania dziury ozonowej?

8. Jak oznaczone są aerozole, które nie zawierają freonu?

9. Jakie szkody w organizmie człowiekapowoduje promieniowanie ultrafioletowe?

10. W jakich godzinach promienie ultrafioletowe są najbardziej niebezpieczne?

11. Kiedy należy korzystać z plaży?
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12. Dlaczego należy używać kremów z filtrami?

13. Jak chronić oczy przed szkodliwym wpływem dziury ozonowej?

14. Jak nazywa się groźna choroba skóry, którą może spowodować szkodliwe

promieniowanie ultrafioletowe?

W scenariuszu wykorzystano fragment inscenizacji B. Podniesieńskiej „Ekologiczne

zagrożenieśrodowiska”, Biblioteka w szkole 1-2/95, s. 16-17.

Opracowała: Teresa Grażyna Olszak

nauczycielka Szkoły Podstawowej w Rzęgnowie


