
Scenariusz turnieju ekologicznego z okazji
Święta Ziemi dla uczniów gimnazjum

pt. „Z ekologią na Ty”

Najważniejszym zadaniem edukacji ekologicznej jest budzenie
odpowiedzialności za warunki panujące w naszymśrodowisku oraz
świadomości, że każdy może się przyczynić do ich poprawy, mówiąc krótko
kształtowanie postawy proekologicznej.

Treści ścieżki ekologicznej realizowane są przez cały rok szkolny w
ramach poszczególnych przedmiotów. Znakomitą okazją do kompleksowego
ujęcia tematyki ekologicznej i podsumowania pracy w tej dziedzinie jest
obchodzony22 IV ,,Dzień Ziemi" .

Proponujemy zorganizowanie z tej okazji szkolnego, interdyscyplinarnego
turnieju ekologicznego pod hasłem„Z ekologią na Ty” . Poszczególne etapy
odbywać się będą w pierwszych trzech tygodniach kwietnia, finał natomiast
odbędzie się w Dniu Ziemi.

Forma konkursów pozwala na uczestnictwo jak największej liczby
uczniów, wykazujących różnorodne zdolności i umiejętności.
Może to być na przykład:
- konkurs wiedzy ekologicznej obejmujący treści zawarte w programie

nauczania biologii, geografii, chemii, fizyki (załącznik 1)
- konkurs literacki pod tytułem : „Człowiek i przyroda - wrogowie czy

przyjaciele?”
- konkurs plastyczny na plakat pod hasłem „Chroniąc przyrodę, chronisz

siebie”
- konkurs poetycki dotyczący przyrody i jej ochrony (twórczość własna

uczniów)
- konkurs na najciekawszy projekt mody ekologicznej
- konkurs rzeźby z surowców wtórnych

Należy powołać komisję konkursową, w składzie której powinni znaleźć
się nauczyciele następujących przedmiotów : jęz. polskiego, sztuki, techniki,
biologii i geografii.
Jej zadaniem będzie wyłonienie zwycięzców poszczególnych etapów turnieju.

Do współpracy w realizacji imprezy finałowej można zaangażować
szkolne koło teatralne, które przygotuje inscenizację tematycznie związaną z
obchodami Dnia Ziemi.

Proponujemy wykorzystanie montażu poetycko – muzycznego
pt. „Zostawcie nam czysty kawałekświata” (załącznik 2)

Finał należy przeprowadzić w sali gimnastycznej. Jako elementy dekoracji
mogą posłużyć plakaty i rzeźby konkursowe oraz barwne transparenty z
hasłami ekologicznymi w kształcie drzew, liści, ryb, kwiatów itp.



Na przykład:

Można również z tej okazji zaprosić przedstawiciela Urzędu Ochrony
Środowiska, który przedstawi stan lokalnyśrodowiska przyrodniczego.

Przebieg imprezy finałowej :
1. Dokonanie ceremonii otwarcia imprezy przez przewodniczącego jury.
2. Wystąpienie przedstawiciela Urzędu OchronyŚrodowiska.
3. Wręczenie nagród zwycięzcom poszczególnych konkursów. Laureaci

konkursów: literackiego ipoetyckiego prezentują swoje prace.
4. Inscenizacja.
5. Pokaz mody ekologicznej do melodii „Wiosna” z „Czterech pór roku”

A. Vivaldiego (wykorzystanie projektów konkursowych).

Wykorzystano
Montaż poetycko muzyczny pt. ,,Zostawcie nam czysty kawałekświata”
z książki pt. ,,Zapraszamy do szkolnego teatru”, praca zbiorowa pod red. Elżbiety
Gałczyńskiej. Wydawnictwo ,,KOREPETYTOR” – Marian Gałczyński, Płock 2001

Pieśni
,,Oda do radości” – muzyka Ludwik van Beethoven, słowa Fryderyk
Schiller, tłumaczenie Konstanty Ildefons Gałczyński [w:] Muzyka 6 Ewy Lipskiej i Marii
Przychodzińskiej

Ścieki - precz z rzeki!!!

Lasy

Szanuj ziele ń!!!

płucami

Ziemi.



Załącznik 1

KONKURS EKOLOGICZNY

IMI Ę I NAZWISKO : .................................................................................................

KLASA: ............................................

1. Która z wymienionych organizacji zajmuje się ochroną środowiska w
Polsce?
a) LOK
b) SKKT
c) LOP

2. Ile jest parków narodowych w Polsce:
a) 22
b) 21
c) 23

3. Na mapie Polski cyframi 1, 2, 3 oznaczono parki:
a) kampinoski, karkonoski, słowiński
b) świętokrzyski, wigierski, woliński
c) kampinoski, tatrzański, ojcowski



4. Do każdego wymienionegoźródła zanieczyszczeniaśrodowiska dopasuj
sposób ochrony:
1) ścieki przemysłowe a)budowa oczyszczalniścieków
2) ścieki komunalne b) zamknięty obieg wody
3) dymy z kominów c) zakładanie filtrów

5. Ilustracja przedstawia:
a) sosnę występującą w Słowińskim Parku Narodowym
b) limbę w tatrzańskim Parku Narodowym
c) limbę w Kampinoskim Parku Narodowym

6. Przy dużym stężeniu dwutlenku siarki w powietrzu występuje:
a) dziura ozonowa
b) kwaśne deszcze
c) efekt cieplarniany

7. Emisja dwutlenku węgla do atmosfery powoduje powstawanie:
a) efektu cieplarnianego
b) dziury ozonowej
c) kwaśnych deszczów

8. Za obszary klęski ekologicznej w Polsce uznano:
a) Nizinę Śląską i Bieszczady
b) Wyżynę Śląską i Mazury
c) Góry Izerskie i Wyżynę Śląską

9. ,, Zielonymi Płucami Polski" uznane zostały obszary:
a) środkowej Polski
b) północno - wschodniej Polski
c) północno zachodniej Polski



10. Zatrucie gleby związkami ołowiu jest spowodowane:
a) ściekami komunalnymi
b) spalinami samochodowymi
c) nadmiernym i nieumiejętnym nawożeniem

11. Warstwa ozonowa w atmosferze jest niszczona przez:
a) związki ołowiu zawarte w spalinach
b) związki siarki zawarte w dymach
c) związki freonu zawarte w aerozolach i chłodziarkach

12. Rozwiąż rebus:

............ ........................................................................................

13.Jaki gaz najbardziej zanieczyszcza powietrze w naszym kraju:
a) dwutlenek węgla
b) tlenek ołowiu
c) dwutlenek siarki

14.Smog to:
a) powietrze silnie zanieczyszczone pyłami i dymami
b) symbol silnie zanieczyszczonego powietrza
c) gęsta mgła zawierająca cząstki spalin i dymu

15.Nadmierne wycinanie lasów powoduje:
a) zmniejszenie stężenia dwutlenku węgla w powietrzu
b) zwiększenie stężenia dwutlenku węgla w powietrzu
c) nie ma znaczenia dla stężenia dwutlenku węgla w powietrzu

16.Ile gatunków drzew w Polsce znajduje się pod całkowitą ochroną:
a) 10
b) 2
c) 5



17.Całkowitą ochroną objęte są w Polsce:
a) łosie,żubry, bobry,świstaki, kozice
b) dziki, sarny, zające, wiewiórki,żubry
c) wilki, lisy, bobry, jeże, kozice

18.Rozwiąż rebus:

...........................................................................................................................

19.Legendarny ,,Bartek" to:
a) wiatrak
b) dąb
c) zwierzę

20.Skażenie wody jest przyczyna:
a) chorób układu oddechowego
b) chorób układu krążenia
c) chorób układu pokarmowego

21.Maczuga Herkulesa znajduje się w:
a) Świętokrzyskim Parku Narodowym
b) Pienińskim Parku Narodowym
c) Ojcowskim Parku Narodowym



Załącznik 2

,,ZOSTAWCIE NAM
CZYSTY KAWAŁEKŚWIATA”

Scena podzielona na dwie części. W pierwszej ilustracje pokazujące czystą,
zadbaną przyrodę, w drugiej ilustracje: wysypiskaśmieci, kominy z dymem,
zniszczona przyroda.

Piosenka Marka Grechuty ,,Natura” (płyta compactowa pt. ,,Dziesięć ważnych
słów”).

Jedna jest Ziemia jak jedno słońce,
jak jedno niebo dla dni i nocy.
W sercach pragnieniażyją gorące,
by człowiek nie nadużył swej mocy.
Aby ten pejzaż ziemi odwieczny,
zdobiony polem, morzem, lasami
poczuł się już na zawsze bezpieczny,
pragniemy przecież tego my sami.
Ziemia nas karmi chlebem i miodem,
pięknych widoków wielkim albumem.
Niech pozostanie barwnym ogrodem!
I uszanujmy natury dumę.
Choć poorana liczbą niezmierną
dymów i ścieków siecią pajęczą,
ziemia wciąż rodzi,
do końca wierną jest
dla nas ludzi,
którzy ją dręczą.

Recytator I

Dyszy ziemia nie ziemią
lecz dymem
asfaltem
spalinami...
a mieliśmy wszak zostać
jej ogrodnikami –
Boże, dawcożycia,
co uczynisz z nami –
życia zabójcami...? (...)



Recytator II

Zostawcie nam czysty kawałekświata,
zostawcie nam strumyka czysty bieg.
Zostawcie nam lasy, ogrody w kwiatach,
czyste powietrze, zimą czystyśnieg.
Zostawcie nam czysty kawałek plaży,
zostawcie morza czystość pośród fal.
Pozwólcie nam ożyciu pięknie marzyć,
gdy nie ma marzeń w duszy rośnieżal...

Recytator III

Jak daleko odszedłeś
od prostego kubka z jednym uchem
od zwykłego stołu ze zwykłą ceratą
od wzruszenia nie na niby
od sensu
od podziwu nadświatem
od tego co nagie a nie rozebrane
od tego co wielkie nie tylko z daleka ale i z bliska (...)

Recytator IV

Wy dzisiaj macie wiele różnych spraw
i pilnujecie wiele różnych cudów.
Ale dla nas cudem jest zieloność traw,
choć nad nią spada chmura pyłów i brudu.
Wiemy,że dzisiajżycie jest bogate,
wspaniałe sprzęty czynią z życia raj.
Lecz nie zastąpiszżadnym aparatem
zapachu wiosny, kiedy kwitnie maj.

Recytator V

Wiemy,że dbacie o nas tak troskliwie,
że kupujecie namzabawek stosy.
Kto z Was pamięta, jakże niecierpliwie
czeka się, kiedy znów zakwitną kłosy.
Świat jest wspaniałym darem od prawieków
i nie zastąpi go komputerżaden,
więc nie zapomnij, dorosły człowieku,



pozwolić nam iść jego darówśladem.

Razem

Zostawcie nam czysty kawałekświata...
Zostawcie nam strumyka czysty bieg.
Zostawcie nam lasy, ogrody w kwiatach...

Recytator VI

Patrzę przez moje okno
na drzewa...
Drzewa szumiące.
I serce zaczyna mi bić
niepokojąco...
Roztrzepotały się w wichrze
listki
w zielonych cieniach...
i serce przestaje mi bić –
z zachwycenia!
Za oknem poszum drzew,
zaciszna
zieleni gęstwa...
i serce zaczyna mi bić –
ze szczęścia!

Recytator VII

Czytamy – Bóg tak umiłowałświat...
a więc nie tylko ludzi
ale i pliszkę
odymioną pszczołę
jeża eleganta wprost spod igły
nawet muła ni to ni owo
bo ani to koń ani osioł
(żal, że go człowiek stworzył
żyje jak kawaler co się nie rozmnaża)
gruszę co kwitnie zaraz przed jabłonią
liście konwalii prawie bez ogonka
cielę co za matką się wlecze
a my tak czulimy się do Boga
jakby On miał nas tylko kochać naświecie.



Recytator VIII (wnosząc koszyk z kwiatami)

Człowiek nie czeka łask natury,
Lecz od niej bierze je przemocą.
Ogrodnik zbuntowany, który
Ujrzał swój pierwszy gniew w owocu – (...)

Recytator I

A przecież

Recytator IX

Barwy ze słońca są. A ono nie ma
Żadnej osobnej barwy, bo ma wszystkie.
I cała ziemia jest niby poemat.
A słońce nad nią przedstawia artystę.

Kto chce malować świat w barwnej postaci (...)

Niechaj przyklęknie, twarz ku trawie schyli
I patrzy w promień od ziemi odbity.
Tam znajdzie wszystko, cośmy porzucili.
Gwiazdy i róże, i zmierzchy, iświty.

Recytator X

Pod oknem mym się rozpiął fantastyczny jesion,
Z lekka słońcem głaskany i wiatrem ucieszon.

Liście, jedwabne łódki chytrze zwą mnie w dal.
Może bym i pojechał, niczego mi nieżal.

Niech mnie chłonie zieloność. I pewno ta mglista
Przestrzeń niepokojąca moja to jest przystań.

Niebo z lekka niebieskie, zaplątane w jesion –
Takiem trochę posmutniał, choć przecie nie jesień.

Recytator XI

Drepczą ludziki wokół kotłów, kominów, hal.
Calutkie niebo w obłokach dymu...



Cuda architektury, zieleni
w gęstej, fabrycznej mgle...
,,nowy, wspaniałyświat”!
apokalipsa!
Jaka szansa odwrotu?

Głos za sceną ( na tle dźwięków burzy i grzmotów)

,,Ziemia jest istotą żyjącą, która prawdopodobnie
pozbędzie się któregoś dnia gatunku ludzkiego...”

(John Lovelock)

Chwila ciszy.

Dalszy fragment piosenki Marka Grechuty ,,Natura”.

Czas wreszcie przestać robić z natury
ludzkich igraszek wielkieśmietnisko,
zmieniać bieg rzeki, przestawiać góry,
bo tu się kiedyś źle skończy wszystko.
Morze zatrutą plamą – paliwem
będzie umarłe przez długie lata.
Busz raz wycięty już nie odżyje,
a jest onźródłem tlenu dlaświata.

Recytator XII (wnosząc koszyk z owocami)

Krzaki agrestu, truskawek grzędy...
Ilem się razy skradał tamtędy,
Aby się w malin zaszyć gęstwinie,
Nim skwar południa letniego minie.

Między wysmukłe koprów badyle
Biegałem chwytać białe motyle,
Żywicę lepką zbierać z czereśni
I żuć ją w ustach jak ludzie leśni.

Pod cieniem starej leżąc jabłoni,
Patrzyłem w obłok, który wiatr goni,
Lub, zasłuchany w szumiącą gruszę,
W szumie jej liści zgubiłem duszę...



A jak marzenia słodka kapela
Grała mi w górze muzyka pszczela.
I w raj się zmienił, cudem przedziwny,
w słońcu stojący ogród warzywny...

Razem (na tle melodii z piosenki Marka Grechuty ,,Natura”).

Zostawcie nam czysty kawałekświata,
zostawcie nam strumyka czysty bieg.
Zostawcie nam lasy, ogrody w kwiatach,
czyste powietrze, zimą czystyśnieg.
Zostawcie nam czysty kawałek plaży,
zostawcie morza czystość pośród fal.
Pozwólcie nam ożyciu pięknie marzyć,
gdy nie ma marzeń, w duszy rośnie żal.

Recytator XIII

,,Obecnyświat – to pustynia. Któż go uratuje?
Z pewnością nie generałowie ani politycy i technokraci.
,,Świat – pustynię” mogą uratować tylko ,,ludzie – oazy”.
Ludzie posiadający nową świadomość o wartości rzeczy stworzonych,
człowieka i przyrody. Ludzie ceniący wartość zrabowaną nam przez
,,techniczno – naukowy” postęp. Ludzie, którzy potrafili się zmienić.
Którzy żyją zwyczajnie, w prostocie i zadowoleniu, prawdziwie po ludzku.
Pośród pustyni rośnie ,,oaza”. ,,Ludzie – oazy” nie przeprowadzają żadnych
rewolucji – oni są rewolucją”!

Recytator XIV

Stańmy się oazą,
gdzie człowiek cieszy się życiem.
Każdym nowym dnie iżyciem takim,
które kosztuje dużo trudu.

Głos za sceną (na tle melodii ,,Radość o poranku”).

Tam, gdzie kwiat
może na nowo zakwitnąć,
tam pewnego dnia
wyrośnie ich tysiąc.

,,Oda do radości” – fragment IX symfonii. Wszyscy występujący wychodzą,



tworzą krąg, trzymają się za ręce i śpiewają.

O, radości, iskro bogów,
kwiecie elizejskich pól,
święta, na twymświętym progu
staje nasz natchniony chór.

Jasność twoja wszystko zaćmi,
złączy, co rozdzielił los,
wszyscy ludzie będą braćmi
tam, gdzie twój przemówi głos.

Patrz, patrz, wielkie słońceświatem
biegnie, sypiąc złote skry,
jak zwycięzca i bohater
biegnij, bracie, tak i ty.

Radość tryska z piersi ziemi,
radość pije całyświat,
dziś wchodzimy, wstępujemy
na radości złoty ślad.

Ona w sercu, w zbożu, w śpiewie,
ona w splocie ludzkich rąk,
z niej najlichszy robak czerpie,
w niej największy nieba krąg.

Wstańcie, ludzie, wstańcie wszędzie,
ja nowinę niosę wam:
na gwiaździstym firmamencie
bliska radość błyszczy nam.

Opracowały:
Małgorzata Rydzewska
Marianna Chmielińsk


