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Scenariusz autorski obchodów Dnia Ziemi – 2002-04-23 w Szkole
Podstawowej w Jezioranach.

Celemimprezy szkolnej jest:
- ukazanie wpływu człowieka na różne elementyśrodowiska i konsekwencji ludzkiej

działalności w środowisku,
- ukazanie związku międzyżyciowymi funkcjami człowieka a otaczającym go

środowiskiem,
- kształtowanie właściwego stylużycia, promocja zdrowia, zrozumienie i docenianie

zależności człowieka odśrodowiska i wpływuśrodowiska na zdrowie człowieka,
- kształtowanie postawy odpowiedzialnej za stanśrodowiska przyrodniczego i

uświadomienie uczniom,że człowiek jest jednym z elementówśrodowiska i jest
odpowiedzialny za jego stan,

- wyrabianie aktywnej postawy w organizowaniu swego niekorzystnego oddziaływania na
środowisko,

- dążenie do zainteresowania problematyką ochronyśrodowiska uczniów, nauczycieli,
rodziców i innych.

Program Dnia Ziemi obchodzonego w naszej szkole:

1. Ogłoszenie konkursu ekologicznego pt. „Segregacjaśmieci”, którego inicjatorem
był Urząd miasta Jeziorany. Wystawaprac podczas apelu w Dniu Ziemi.

2. Zbiórka makulatury i zużytych baterii.
3. Inscenizacja pt. „Żyć w przyjaźni z naturą” na podstawie Pliha Bosmana

Być człowiekiem”
4. Konkurs na najciekawszy bukiet na biuro wykonanego z odpadów bez użycia

żywych elementów.
5. Zazielenianie terenu szkoły / przygotowanie planu , zakup sadzonek w szkółce

leśnej – Wipsowo, sadzenie lasu w Nadleśnictwie Wipsowo:
Leśnictwo Zagajnik/.

Apel.
Konferansjer: Dzień dobry. Serdecznie witamy na naszym apelu dyrekcję szkoły,

wszystkich nauczycieli i was drodzy uczniowie.

Każdego roku 22 kwietnia całyświat uroczyście obchodzi Międzynarodowy Dzień Ziemi.
Jest toświęto o długoletniej tradycji. Po raz pierwszy obchodzono je w 1970 roku w Stanach
Zjednoczonych. Wtedy to Amerykanie wyszli na ulice w tanecznych korowodach. Z czasem idea
świętowania Dnia Ziemi przyjęła się na całymświecie. W 1990 roku w marszach, paradach i
happeningach, poświęconych naszej planecie, wzięło udział 20 mln. osób w 140 krajach. Także
w tym samym roku obchodzono Dzień Ziemi w Warszawie.

/ scenka z lekcji przyrody/
Konferansjer: - Zapraszamy do „przeglądu dnia szarego ucznia w naszej szkole”.

Chłopiec I: / śpiewa wesoło na wybraną melodię/. Chłopiec II : / pokazuje jak przebiegł
dzień/
Kiedy człowiek rano wstanie i otworzy tylko oczy,



Sto problemów zaraz znajdzie jak tu nowy dzień rozpocząć.
A ty drogi mój kolego dziś posłuchaj mojej rady,
Zrób dwa skłony i przysiady, uśmiech ciągle miej na twarzy.
Potem biegiem do łazienki, umyć ręce szyję, nos,
Wypij mleko, zjedzśniadanie piękny nowy dzień nastanie.
A gdy zęby już umyjesz i ubierzesz już ubranie, możesz wtedy iść do szkoły,
Przecież nic ci się nie stanie.

/ obydwaj chłopcy siadają w ławce i zajmują się zabawą na lekcji – wygłupiają się/

Dziewczynka I: - A w szkole, a w szkole ciągle nam wkładają w głowę, achżeby z tego
zapamiętać chodź
połowę!
Chłopiec I: / kilku uczniów przechodzi z planszami obrazującymi powstanieświata/-

/ historia powstania życia na Ziemi/
Ziemia, Ziemia, planeta ludzi.
Na niejżyć a się nie nudzić.
Powstała około 5 mld. lat temu i dałażycie nie jednemu.
Po Wielkim Wybuchu we Wszechświecie Słońce jeszcze przez 5 mld. będzieświecić.
Najpierw powstały: sinice, trylobity, archeopteryks i belemnity, ryby, gady, płazy, ptaki
A na końcu były ssaki.
Życie wspaniale by się toczy, gdyby nie Homo sapiens naświecie rządziło.
To ten gatunek zniszczeń przyczyna, czego nie zacznie, sypie się błędów lawina.
Dziura ozonowa i efekt szklarniowy,ścieki w rzekach i dym kominowy.
Człowieku, człowieku ty nieboraku! Naszą planetę Ziemię uszanuj!

Konferansjer: Zapraszamy na inscenizację pt. „Żyć w przyjaźni z naturą” przygotowaną przez
kl. IV b i V d.

Melodia: A.Vivaldi „Cztery pory roku”, wchodzi dziewczynka i recytuje:

Dziewczynka I. Ojczyzna twa, dziecię
To ten cały kraj, te lasy i pola
Ten ogród i gaj i strumień, co srebrnie
Pod słońca blask drga.

To wszystko, to wszystko Ojczyzna jest twa!
Ojczyzna twa, dziecię, to wstęga tych rzek,
Co kraj ten zraszają od wieków po wiek
I góry podniebne, co wieńczy je mgła.
To wszystko, to wszystko Ojczyzna jest twa.

Chłopiec I.
Kochany człowieku, w twe ręce złożono wszystko.Życie wszelkich istot zostało tobie
zawierzone. Mógłbyś być ogrodnikiem w raju współczesnegoświata, w którymśliczne kwiaty
zakwitałyby ci za darmo.

Dziewczynka II.
Niestety, twoje ręce i nogi zamieniłeś w ogromne, techniczne potwory, niosąceśmierć naturze,

aby stawiać sobie pomniki ze stali i betonu, na swoją cześć i chwałę. Niszczyłeś naturę i teraz
siedzisz wśród tysięcy martwych tworów jak trup, szukając w pełnej trwogi rozterce pastylek, aby
mócżyć.

/ inscenizacja fraszki L.J. Kerna/

Rybka I : – Pani kochana, zwariuję chyba!
Narrator : - Rzekła raz w Symsarnie do ryby ryba.



Rybka II : - Właśnie kochana. Co o tym myśleć, e tak ostatnio w Symsarnie pachnie coś marnie?
Rybka I : - Co o tym myśleć, nie mam pojęcia. Ja przez to wszystko straciłam zięcia.
Rybka II :- Czyżby córeczkę rzucił ten zdrajca?
Rybka I : - Właśnie. Przedwczoraj zwiał do Dunajca. Nie mógł wytrzymać. Bez przerwy twierdził,
że ciało mojej córeczkiśmierdzi.
Rybka II : - No, popatrz pani, to kawał drania. I co, popłynął bez pożegnania? A przecież woda w
naszej rzece Symsarnie już od dawna jest czysta i przezroczysta, bo oczyszczalniaścieki oczyszcza.
Spójrz jaka woda jest w Jezioranach klarowna, jak kryształ. Proszę spróbuj.
Rybka I : - Rzeczywiście czysta i smaczna, ale zięć mój niestety zostawił tylko kartkę na stole,że
ślub brał z rybą, a nie z fenolem.
Rybka II: - To rzeczywiście okropny dramat. I teraz córeczka jest sama?
Rybka I: - Sama.
Rybka II: - Czy rzeczywiście czuć jest córeczkę?
Rybka I: - Tak jak i panią ..............
Rybka II: - No, mnie troszeczkę.........
Rybka I: / ironicznie/ - Tylko troszeczkę! ... Ach, jaki anioł ... A czy ostatnio wąchał ktoś panią?
Rybka II: - Jak to czy wąchał?
Rybka I: - No w pani latkach ....
Rybka II: / oburzona/ - Flądra, flądra ...
Rybka I: - Sama jesteś flądra a na dodatek kocmołuch, kocmołuch. / wychodzą/
Narrator: Tak to się może odbić na rybkach, niedopatrzenie jakiegoś typka!

Głos z daleka:
„ Zwierzęta nie są naszymi braćmi, nie są też istotami gorszymi. Są innymi narodami,
schwytanymi w tę samą sieć życia i czasu ..” / Henry Beston/

Chłopiec II: - Płacz, matko Ziemio, z niezmiernego bólu i zgryzoty nad losemżycia,
które wydałaś w przytulnej ciszy, ogrzewałaś je w swym łonie.

Chłopiec III : - Ziemia nasza jest cudownym miejscem zamieszkania. Człowiek powinien być
królem przyrody. Ludzie, zwierzęta i drzewa oddychają tym samym powietrzem,

żyją pod jednym niebem, ogrzewają ich promienie słońca i żywią się owocami tej samej Matki –
Ziemi.
Dziewczynka III: - Człowiek, który potrafi rozmawiać z drzewem, nie potrzebuje psychiatry.
Chłopiec IV: - Niestety, sporo ludzi sądzi inaczej.
Dziewczynka IV: / trzyma w ręku kwitnącą gałązkę/ - Dzisiaj jedna, osypana różowo, prężnym

łukiem do szyby przylgnęła!
„Gałązka” : „ Otwórz okno, wpuść kwitnące słowo”
Dziewczynka IV: - Lgnęła, gięła, mówić zaczęła.
Chłopiec V: - Otworzyłem – uderzyłaświatłem,światem, kwiatem – i w powietrzu pisze ...

I stokrotnie obfita i mokra rośnie szeptem coraz silniejszym, pachnie głośno,
ciągnie od okna w ramię, w pióro, we wnętrze wierszy.

Dziewczynka IV: - I nad wierszem, różnorodnością trzęsie, ponad wszelkie zielone pojęcie.
/ wkłada gałązkę do wazonu, odchodzi/

Chłopiec VI: - / stoi przy drzewach owocowych : jabłoni i gruszy z konewką ubrany w strój
ogrodnika/

Sądziłem,że dobrze znam drzewa jabłoni i gruszy, aż do dnia, kiedy
przekonałem się o cudzie. jedno i drugie drzewo stało na tym samym gruncie, oddychało tym
samym powietrzem, wznosiły swe „ głowy” ku temu samemu słońcu oraz skraplał je ten sam
deszcz. A jednak, jedno z nich rodziło jabłka, a drugie, oddalone o 10 metrów od pierwszego,
rodziło gruszki. „ Całkiem normalne” mówili ludzie. Ja natomiast nie dowierzałem mym oczom.
Dziewczynka V: - / z bukietem kwiatów i z koszem owoców//

kwiaty kwitną nawet wtedy, kiedy im nikt się nie przygląda. Drzewa rodzą
owoce, nie pytając, kto będzie je spożywał.

/ ustawia kwiaty i owoce na scenie, odchodzi/



Chłopiec VII : - Jest ogród pełen kwiatów, wiosna, godzina piąta,
Motyl, co tupnął nóżką, za karę idzie do kąta.
Biedronki i szczypawki tworzą milicję polną,
Już one go nauczą, tupać na kwiaty? Nie wolno!

Dziewczynka I: / recytuje na tle muzyki lub głosów ptasich nagranych na taśmę mag./
Idź do lasu! Tam drzewa czekają na ciebie, wspaniałe, milczące,żyją
z soków ziemi i w ciszy.
Idź do lasu, tamśpiewają ptaki.
Przyjdą ci do głowy wtedy najlepsze myśli i ogarną najpiękniejsze marzenia.
Pierzchną problemy, jakie cię gnębią wśród ścian twojego mieszkania.

Chłopiec I: - Cicho szumi wiatr w leszczynach, w lesie dzień się rozpoczyna.
Najpierwświergot, pisk radosny. Pac! – upadła szyszka z sosny.
I znów świergot, pisk sikorek, stuk, stuk dzięcioł stuka w korę.
Tam kielichy dzwonki kłonią, słuchaj, słuchaj – czy zadzwonią?
Nie, to szelest kropel rosy, jakieś szumy, jakieś głosy.
Głos kukułki z leśnej głębi, szeleszczący lot gołębi.

/ piosenka „ Kochajmy ptaki”
Dziewczynka II: - Wiecie, co lubi jeleń? Lubi wiosenną zieleń, lubi źródlaną wodę

i słońce i pogodę, leśne gęstwiny, łąki.
Lubi sąsiadów z lasu. A czego nie lubi? HAŁASU!

Chłopiec II: - Natura została obdarzona fantastyczną miłością. Dojrzysz ją,
kiedy choć raz w całkowitym spokoju będziesz przyglądał się roślinom.

Dziewczynka III: - Roślina przewyższa wszystkie chemiczne fabryki i laboratoriaświata.
Daje sobie radę ze skomplikowanymi reakcjami chemicznymi.
W jaki sposób? Tej tajemnicy jeszcze nikt nie odkrył.

Chłopiec III: - Czasami zapytywałem samego siebie, czy znajdę człowieka, który by mógł
zrobić mi źdźbło trawy. Znalazłem ludzi, którzy mi objaśnili powstawanieźdźbła trawy i
wymieniali jego składniki. Ktoś skonstruował mi wprawdzie nawetźdźbło trawy, niestety, była
to martwa natura.
Chłopiec IV: - Czy zauważyłeś, że w naturze wszystko zwraca się ku słońcu?

Najmniejsze, zasiane ziarenko zmierza z ciemności ziemi ku słońcu.
Każdy kwitnący kwiat otwiera swój kielich na słoneczne promienie.
Natomiast człowiek odwrócił się od światła.
Materia przysłoniła muświatło. Zdławiony został duch.
Dlaczego tylu ludzi dzisiajżyje w ciemności?

Dziewczynka V: - Przed wejściem do ula, w słonecznym blasku wygrzewały się dwie pszczółki.
Uprzednio szalała gwałtowna burza. Zmiotła wszystkie kwiaty, a okolicę
zmieniła w pustynię.

Pszczółka I: - Dokąd mam teraz lecieć? Wszędzie wielkie spustoszenie.
Pszczółka II: - Kwiaty są silniejsze od burzy. Na pewno gdzieś pozostały jeszcze kwiaty, one

potrzebują naszych odwiedzin. Lecę ich szukać.
/ pszczółki rozdają kwiaty wszystkim uczestnikom przedstawienia/

Dziewczynka V: - / muzyka Vivaldiego „ Cztery pory roku”
.... Tam, gdzie rozkwita jeden kwiat, pewnego dnia mogą rozkwitać ich

tysiące.
/ piosenka: słowa St. Bernat, muzyka E. Pałłasz , mity w : „Pegazem przez rok szkolny”/

Kiedy ptaki kołują pod niebem, kiedy zboże pochyla wiatr,
Pójdźmy wtedy przed siebie, dokąd słońce powiedzie,
Pójdźmy razem przez piękny tenświat.

ref. : A radości będzie tyle, ileświerszczy w polu gra.
A radości będzie tyle, ile łąka liczy traw.
Jak maleńkie dwa motyle, siądźmy razem, w dłoni dłoń,



a radości będzie tyle, ile ziół rozdaje woń. / bis/
Dziewczynka VI: „ Taki świat”

Marzy mi się taki świat:
bez uprzedzeń i bez wad,
Bez przemocy, sideł, zła.
W takim świecie wszystko gra.
Marzy mi się inny świat:
Czysta woda, wolny ptak
I szczęśliwy każdy zwierz,
To możliwe – przecież wiesz.
Marzy mi się lepszyświat,
Nie za kilka czy sto lat,
Ale teraz, pomóż mi.
Będzie piękniej jeszcze dziś.

/ piosenka z filmu „ Omar”
Jesteśmy dziećmi Ziemi tej, nie pozwolimy zginąć jej.
My ją jak jasnej gwiazdy syn, obronimy, obronimy.

Konferansjer: - Zapraszamy na reklamy.

I. Jogobella.
- I. - Kim chciałabyś zostać jak będziesz duża i dojrzała?
- II. - Owocem jogobelli, wtedy trafię do pysznego jogurtu COT.
- I i II - Jogobella, jogobella łapie owoce słońca. III - hurra!, hurra!
- I i II - Jogobella, jogobella tyle słońca musi być.
- III - Wasz jogurt tego nie potrafi.

II. Fortuna.
„Fortuna się kołem nie toczy.
Fortuna się toczy owocem.
By ci słońce uśmiech słało,życie smak radości miało, aby szczęście ci sprzyjało.
Wybierz ją! Smakuj to szczęście. Fortuna, natura, fortuna, figura ....Smakuj
To szczęście. Fortuna, natura, fortuna, figura.

- Fortuna! smak ludzi szczęśliwych.”
III. Warzywa Bounguell.

Groszek .
“ Aj, sing indi rejn.
Zielono czuję się i tak świeżo mi jest, kiedy z chmur kapie deszcz.
I tak fajnie mi jest, kiedy ty możesz mnie zjeść.
Odżywczą wartość mam i białka dużo ci dam.
Najzdrowszy jestem gdy, na surowo zjesz mnie ty.
Smakować wam chcę, to jedyny mój cel.
Przebojowe warzywa Bonguell.”

Konferansjer: Zapraszamy do odgadywania zagadek pt. Jakie to zwierzątko?

I. Kręcę się i pracuję, z igieł kopiec buduję,
Dźwigam igły jak bale, nie odpoczywam wcale.
Pełno nas w całym lesie, każda coś dźwiga, coś niesie.
Oto macie dowody naszej pracy i zgody.

/ mrówki/



II. Czy w zimie, czy w lecie, w lesie go znajdziecie.
Nie kowal – a kłuje, nie lekarz – a przecież pacjentów kuruje
i łebkiem wciąż kręci. Co to za pacjenci? Kto on? Czy już wiecie?

/ dzięcioł/

III. Biegnie z lasu polną drogą, aż się trzęsie rudy ogon.
Rad zagląda na podwórko, by złożyć wizytę kurkom.
Jak płomień rudy, wśród drzew pomyka,
Chętnie by porwał gąskę z kurnika.

/ lis/

IV. Choć ma igieł dużo, kiepski z niego krawiec,
Bo w te igły nitek nie potrafi nawlec.

/ jeż/
Wykorzystano:

1. A. Oppman – „Twoja Ojczyzna”
2. L. J. Kern – „Rozmowa w Wiśle”
3. J. Tuwim – „Gałąź”
4. J. Sztaudynger – „Bądź grzeczny”
5. Cz. Janczarski – Ranek w lesie”
6. B. Lewandowska – „Co lubi jesień”
7. J. kasperowiak – „Takiświat” z EKOświat NR 3/2000
8. Zagadki „Antologia zagadek” Krajowa Agencja Wydawnicza Białystok 1993 r.
9. Muzyka A. Vivaldiego „Cztery pory roku”
10. Fragment piosenki z filmu pt. „Omer”
11. Piotrkowska – „Dzień szarego ucznia w naszej szkole” mama ucz. kl. IV b.
12. M. Gajdasz – Smalec - „Historia powstaniażycia na Ziemi”.
13. Muzyka ześpiewem ptaków – nagranie: Maria Gajdasz-Smalec.
14. Reklamy telewizyjne reklamujące: jogurt „Jogobella”, warzywa konserwowe

„Bounguelle”, napój „Fortuna”.

Konferansjer: Poproszę przedstawicieli z poszczególnych klas o zaprezentowanie swoich
najciekawszych stroików wykonanych wyłącznie z odpadów.
Do jury zapraszamy p. dyr. K. Góralczyka, p. E. Błaszczyk oraz p. K. Ocalewską-
Twarowską.
/ wybór najciekawszych stroików i wręczenie dyplomów/

Konferansjer: Zapraszamy p. dyr. A. Sibierskiego o przypomnienie zasad bezpieczeństwa
podczas prac na terenie posesji wokół szkoły podczas sadzenia drzewek
ozdobnych.

/w zazielenianiu terenu wokół budynku szkoły udział bierze 3 osobowa
reprezentacja z każdej z poszczególnych klas od I do VI. Każda klasa sadzi swoje drzewko

w wyznaczonym miejscu , podpisuje je i ma obowiązek o nie dbać np. podlewać je/.

Opracowały:

1. Maria Gajdasz-Smalec

2. Elżbieta Błaszczyk


