SCENARIUSZ IMPREZY Z OKAZJI „DNIA DRZEWA”
PRZEPROWADZONEJ W
PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 55 W OPOLU
DNIA 10.10.2006 r.
I. Schodzenie się dzieci na dużej sali udekorowanej drzewami wykonanymi przez
poszczególne grupy (w tle muzyka: „Bo nasze przedszkole to jedna rodzinka…”)
II. Przywitanie wszystkich zebranych rymowanką ( w tle odgłosy lasu – nagranie
z płyty CD):
Witam Państwa w pięknym lesie,
Już nowinę echo niesie,
Że Dzień Drzewa dzisiaj mamy,
Więc świętować zaczynamy !!!
Powitanie poszczególnych dzieci:
- witamy ubranych w zielone spodnie, pantofle, bluzki
- wesołych i smutnych, małych i dużych
- witamy zaproszonego gościa (przedstawiciel Nadleśnictwa Opole)
III. Inscenizacja przygotowana przez nauczycielki „O chłopcu co niszczył drzewa”
zakończona odczytaniem przez pana leśniczego apelu przyrodnika
IV. Wspólna zabawa przy piosence „ Duszki Leśne” (dzieci śpiewając jednocześnie
ruchem przedstawiają słowa piosenki)
V. Wiersz R. Pisarskiego „Zielone Serce” poparty pokazem, zakończony
odczytaniem „Prośby Drzew”
VI. Zabranie głosu przez gościa – pana leśniczego:
- pogadanka na tematy związane z lasem i jego ochroną
- zaproszenie dzieci do „Izby Leśnej”
- przekazanie prezentu – drzewa (klonu) do posadzenia w ogrodzie przedszkolnym
VII.
Złożenie
przez
wszystkie
dzieci
uroczystego
ślubowania
w obecności pana leśniczego:
- rozdanie tekstów ślubowania dla każdej grupy wraz z ziarenkiem do zasadzenia
w kącikach przyrody w „swoich salach”
VIII. Wręczenie panu leśniczemu przez przedstawicieli grupy najstarszej
i najmłodszej pamiątkowych upominków

IX. Wspólna zabawa przy muzyce „ Kasztanki” (dzieci ruchem naśladują kołysanie
się gałęzi, spadanie liści, kasztanów, żołędzi, spacer po liściach itp.)
X. Spotkanie w ogrodzie przedszkolnym – sadzenie „ Drzewka Pokoju”

Opracowała i przeprowadziła: mgr Joanna Krzyk

„Zielone serce”
R. Pisarski

Na skwerku rosło drzewo
Szeroko, rozłożyście.
Srebrzystą miało korę,
Zielonoszare liście.
Słuchali chętnie ludzie,
Przechodząc koło drzewa,
Jak wietrzyk wśród gałązek
Wesoło piosenki śpiewa.
Lecz przyszedł mały urwis,
Ukradkiem wyjął nożyk,
Bo napis chciał wyskrobać
W srebrzystej, cienkiej korze.
Wycinał powolutku
Literkę po literce,
Nie wiedział, że pod korą
Zielone płacze serce.

PROŚBA DRZEW
1. Nie rań mnie siekierą, nożem, młotkiem, kamieniem.
2.

Nie obwiązuj mnie drutem, a zwłaszcza kolczastym: nie

opasuj mego pnia żelazną obręczą.
3.

Nie wbijaj we mnie gwoździ służących do wieszania ubrań,

lampionów lub sznurów na bieliznę.
4.

Nie gromadź dookoła mnie kamieni, ani żadnych innych

materiałów.
5. Nie krzywdź mnie, poprzez wycinanie na mym pniu różnych
imion lub innych szkaradnych znaków.
6.

Nie obdzieraj mnie z kory, nie nacinaj tylko po to, aby

sprawi sobie przyjemność.
7. Nie rozpalaj w pobliżu mnie ognia.
8.

Nie wspinaj się na mój pień niepotrzebnie, a gdy już jesteś

zmuszony uważaj żeby mnie nie zranić.
9. Nie wylewaj w pobliżu mnie szkodliwych płynów.
10.

Nie oszczędzaj troski i czasu na pielęgnowanie mnie, broń

mnie przed pasożytami i innymi szkodliwymi czynnikami.

