
1

SCENARIUSZ PRZEDSTAWIENIA Z OKAZJI DNIA ZIEMI
„ Moja Ziemia” w wykonaniu uczniów kl. II

( osoby lub postacie: Przyroda, Ziemia,drzewa, ptaki, Wieprz, Wisła, dzieci,)

Przyroda: To ja – otaczająca was przyroda
Przez cały rok z Wami byłam
Kochać mnie was uczyłam.

(słychać płacz)
Dziecko I: Ktoś tu głośno lamentuje

Czy pomocy potrzebuje?
Ziemia: Straszny mój los...

Ach, los!
Zieloną planetę
Oblega smog.
Góry śmieci rosną-
Zatykać nos!
Straszny mój los...
Ach, los!

Rzadko dzisiaj słyszę
Leśnych ptaków głos.
Straszna ma dola...
Ach dola!
Zatrute plony
Rodzi ma rola!
Pustynie rosną,
Dla zwierząt niedola!
Straszna ma dola...
Ach dola..
Brak czystej wody!
O pomoc wołam!
Dziecko: My wiemy, Ziemio, kto zawinił.

Do tych spustoszeń się przyczynił.
Chmurka I: To gazy z kominów i rur wydechowych

Stworzył trwałe pokrywy chmur nowych!
Nadmiar gazów w atmosferze
Powoduje kwaśne deszcze.

Chmurka II: A ta dziura ozonowa
Powiększyć się może jeszcze.
Tankowiec z ropą po wodzie pływa
lecz, gdy ulegnie katastrofie
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klęską dla oceanu bywa.
Przyroda: Ziemia dlatego tak gorzko płacze,

że wy, mieszkańcy, o nią nie dbacie.
Dymy i gazy powstające przy spalaniu węgla,
ropy i benzyny otaczają Ziemię i osłaniają ją
jak parasol. Przepuszcza on ciepło, które
chce wypromieniować Ziemia.
Stale więc wzrasta temperatura, co jak wiecie, jest objawem
choroby.

Dziecko: Co to? Kto tak hałasuje? Co to za tłum?
Co się stało?

Przyroda: Spójrz, to... drzewa, a za nimi kwiaty, zwierzęta i ptaki.
Dziecko: To drzewa z naszego lasu, tuż za miastem.

Byliśmy tam na wycieczce niedawno.
Dokąd idziecie?

Drzewo 1: Odchodzimy, opuszczamy to miasto.
Dziecko: Dlaczego nas opuszczacie? Z jakiego powodu?
Drzewo1: Musimy opuścić to miasto, zanim zaleje je całkiem asfalt i beton.

Ludzie nie chcą zostawić ani skrawka czystej ziemi, nie mamy skąd
czerpać soków do dalszegożycia.

Drzewo 2: Ludzie zatruli powietrze, nie mamy czym oddychać.
Spójrz nasze liście są czarne, podziurawione, chore od dymów,
sadzy i zanieczyszczeń.

Drzewo 1: Ludzie chcą coraz więcej drewna na meble, papier na książki, nie
potrafią oszczędzać, więc nas wycinają. Zostało nas już tak mało.

Drzewo 2: Ludzie zasypali nasśmieciami. Coraz częściej miejsce trawy,
kwiatów, mchu zajmują śmieci, odpadki, pudełka, puszki.
Pozostawione w lesie butelki często wywołują pożar, wiele nas
zginęło w płomieniach. Nie ma tu dla nas miejsca.

Dziecko: A wy kwiaty, trawy, grzyby, dlaczego odchodzicie?
Ptaki: Las jest naszym domem. Gdy zabraknie drzew, traw, kwiatów-

zginiemy. Drzewa dają nam ochronę, mieszkamy wśród ich gałęzi i
korzeni. Mamy tam swoje gniazda, tam przychodzą naświat nasze
dzieci, tam chronimy się przed deszczem, wiatrem. Nie potrafimy
żyć bez drzew.

Piosenka:
Gdy strumyk płynie z wolna,
rozsiewa zioła maj,
stokrotka rosła polna,
a nad nią szumiał gaj.
Stokrotka rosła polna,
a nad nią szumiał gaj, uschnięty gaj.
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W tym gaju tak ponuro,
że aż przeraża mnie,
Ptaszęta już wytruto,
A ludzie jeszcze nie.
Ptaszęta już wytruto,
a ludzi jeszcze nie,
jeszcze nie.
Zwierzęta: Trawa, liście, gałęzie, kora są naszym pożywieniem. Wśród korzeni

drzew, pod darnią, mamy nory, tam wychowujemy nasze młode.
Jeśli odchodzą drzewa, musimy i my odejść.

Przyroda: Tak one mają rację.
Dziecko: Las to najwspanialszy prezent, jaki nam dała przyroda

Można znaleźć tam pokarm, zatrzymuje się woda.
A te stare drzewa- to jak ogromne płuca.
Szkoda tych wcześniej wyciętych- one już nigdy nie powrócą.
Las z gęstym podszytem chłonie jak gąbka deszcze.
Nie dławi się wodą jak łąka i prosi niebo o jeszcze!
Gdy ludzie bez namysłu wycinają lasy,
To po większej ulewie mają ciężkie czasy.
Woda nie ma gdzie wsiąkać, więc zalewa miasta.
Pamiętaj, powódź jest szybka, a las wolno wyrasta.

Wieprz: Ja wpadam do Wisły
i też myślę smutno:
dzieci dziś nie przyjdą.
Choć ładna pogoda,
już nie ujrzysz dzieci,
bo kąpiel wzbroniona,
woda pełnaśmieci.

Wisła: Śmieci – mówisz siostro?
To zbyt grzeczne słowo.
Tu śmierdzi mocno!
Tłuste plamy znowu!

Ryby w mojej wodzie
już życia nie mają.
Ktoś kłusuje co dzień,
o tarło nie dbając.

Plankton w wodzie wymarł
Przez fabryczneścieki.
Człowiek nie dba o mnie,
Ciężkie życie rzeki.
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Ludzie z mego dna
śmietnik sobie robią.
Zniszczą mnie do cna,
już się nie wykąpią.

Przyroda: Kto przyrodę niszczy,
cierpi całe wieki.
Ludzie ukochani
oczyszczajcie rzeki!

Piosenka:
Płynie Wisła,
płynie, po polskiej krainie,
po polskiej krainie.
A dopóki płynie,
Polska nie zaginie. ( bis)

Ziemia: Pamiętaj człowieku.
Jestem Ziemią jedyną.
Kiedyś byłam kochana i szanowana,
Ale tyś mnie podeptał i zlekceważył,
Chociaż pragnę byś nadal tutajżył.

Skryłeś w mym wnętrzu
Różne straszydła,
Robiłeś porządki,
Przez co ja zbrzydłam.
Spuchłam wśrodku,
Często choruję
A ty mnie trujesz.
Stawiasz przede mną wielkie zadania,
Choć niemożliwe do wykonania.
Daj mi szansę,
Pomocy wołam
Niech mój głos rozejdzie się dookoła.

Żądam nade mną czystego powietrza
i czystej wody dla mej ochłody.
Wołam ratunku przed kwaśnym deszczem,
boję się chemii,
ohydnychśmieci
i wielu niebezpieczeństw jeszcze.

Przyroda: Człowieku! Opamiętaj się!
Ty nie musisz być głuchy na nasze wołanie!
Nasze problemy są jeszcze do rozwiązania.
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Pamiętaj!
Ziemia: Trując ziemi, powietrze i wodę,

niszczysz swojej planety urodę.
Jeśli z nami nie obejdziesz się należycie,
zniszczysz także swojeżycie!

Przyroda: Zastanów się!
Dziecko: Jak was zatrzymać? Co zrobić byście nie

musiały odchodzić?
Co zrobić, by naprawić to wszystko, co ludzie
zniszczyli?

Chłopiec: Będę budowniczym
wielkich oczyszczalni!
Tylko czysta woda
napoi, nakarmi.
Bez wody nie mażycia,
zmywania i prania.
To także powody
do jej oszczędzania!

Dziecko: My przyjdziemy Ziemi z pomocą.
Będziemyżyć mądrze, lepiej, aby Ziemia
mogła się odrodzić.

Chłopiec: Ziemio, Powietrze, Wodo, Lesie, Zwierzęta
Przywróćmy jej dawne piękno!
bądźcie zdrowe i czyste,
służcie nam.
Człowiek otrząśnie się, pomoże Wam!

Dzieci: Planeto nasza nie giń!
Żyć na Tobie chcemy,
więc składamy obietnicę,
że Ci pomożemy!

Piosenka:” Ziemia-zielona wyspa”
( Dzieci niosą transparenty z napisami)
Dziecko 1: Mieszkańcu Ziemi!

Szanuj las, póki czas!
Dziecko 2: Nie poluj na lisie futro,

bo pusto w lesie będzie jutro!
Dziecko 3: Nie depcz mnie ani nie rwij,

Bo ja jestem krokus piękny!
Dziecko 4: Segregujśmieci

Dla zdrowia swych dzieci!
Dziecko 5: Gdy elektryczność oszczędzasz,

emisję zanieczyszczeń zmniejszasz!
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Dziecko 6: Precz ze smogiem, który dusi!
Na kominie filtr być musi!

Dziecko 7: Nie chcemy plastiku i folii!
Chcemy być od śmieci wolni!

Dziecko 8: Chcemy czystej,świeżej wody!
Dla zdrowia i dla urody!

Przyroda: Niech ten protest idzie wświat.
Niech rozsądku uczy ludzi,
by w zdrowiużyli sto lat,
żeby ptak ich rankiem budził!

Ziemia : Egzamin zdanyświetnie.
Teraz czuję się już lepiej.
Wierzę, że o mnie zadbacie,
Ekoludka przecież macie.
On na co dzień uczy was
Kochać pola, rzeki, las.

Opracowała: mgr Maria Krawczyk
Malec 228

32-651 Nowa – Wieś
woj. małopolskie


