
Scenariusz przedstawienia teatralnego z okazji ,,Święta Ziemi’’

 

Cel uroczystości:

·        rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych i troski o ochronę przyrody,

·        zachęcanie uczniów do „ekologicznych zachowań”,

·        pobudzanie wyobraźni i fantazji uczniów.

Scenografia: wnętrze sali sądowej.

                                      Przebieg przedstawienia

Policjant

Proszę wstać, Sąd idzie!

Sędzia

Otwieram rozprawę na temat wyjaśnienia przyczyn bardzo ciężkiej choroby
Matki Natury, oraz jej złego samopoczucia.

W rozprawie uczestniczyć będą: prokurator, obrońca, pokrzywdzona, oskarżeni
i świadkow. Na początek udzielam głosu panu prokuratorowi.

Prokurator

Oskarżam te oto dzieci(wskazuje dzieci) oto, że przyczyniły się do ciężkiej
choroby Matki Natury. Oskarżam je o to że :rozrzucają śmieci wokół siebie i tym
samym zanieczyszczają całe nasze środowisko. Za popełnione przestępstwo
grozi im kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Czy rozumiecie treść zarzutu i czy przyznajecie się do winy?

Oskarżeni

Rozumiemy, przyznajemy się.



Sędzia

Proszę zatem oskarżonych dokładnie opowiedzieć o całej sprawie.

Oskarżeni                                                                              
Tuż za szkołą, bardzo blisko,

Było miejsce na boisko.

Kiedyś tam wyrzucił Jurek

Poplątany, stary sznurek.

A nazajutrz obok sznurka

Od banana spadła skórka.

Wyrzucona przez Karola.

Tam też wkrótce Jaś i Ola

Wyrzucili bez wahania

Swoje torby po śniadaniach.

Stos papierków po cukierkach

Wysypała tam Walerka.

Na papierki spadła ścierka,

Jakaś pusta bombonierka,

I od lodów sto patyków,

Pustych kubków moc z plastiku,

Wyskubane słoneczniki,

Jeden kalosz, nauszniki,

Stare trampki, piłka z dziurą,

Połamane wieczne pióro,

Kilka opon od rowerów

I ogromny stos papieru.

Oto tak, od sznurka Jurka.

Wnet urosła śmieci górka.

A z tej górki wielka góra,



Której szczyt utonął w chmurach.

Nie ma miejsca na boisko,

Lecz śmietnisko mamy blisko. (Igor Skirycki)

Sędzia

Do barierki poproszę pokrzywdzoną Matkę Naturę. Pouczam o obowiązku
mówienia prawdy i tylko prawdy. Składanie fałszywych zeznań jest karalne.

Ile Pani ma lat?

Pokrzywdzona

Jeden Bóg raczy wiedzieć…

Sędzia

Gdzie Pani mieszka?

Pokrzywdzona

Wszędzie gdzie okiem sięgnąć.

Popatrzcie dookoła. wszędzie pełno śmieci. Powietrze już nie pachnie, woda
jest brudna i cuchnąca, a ziemia już nie może udźwignąć ciężaru zanieczyszczeń.
Przecież to ja od początku Waszego istnienia dostarczałam Wam powietrza do
oddychania, wody do picia i gleby do rozwoju roślin, którymi się żywicie. A co
ludzie robią z moimi dziećmi : powietrzem, wodą i ziemią?

Sędzia

Na sale poprosimy świadka powietrze. Proszę podejść do barierki. Proszę się
przedstawić.

Powietrze

Jestem powietrzem.
Przezroczystym szalem otulam ziemię całą
jestem obecne wszędzie.
Choć mnie nie możesz pochwycić, choć mnie zobaczyć nie możesz,



jestem ci bardzo potrzebne.

Sędzia

Czy są pytania do świadka?

A więc dziękujemy.

Na sale poprosimy Świadka Ziemię.

Ziemia

Jestem Ziemia ubrana w czystą i żyzną glebę.

Rosną na mnie piękne lasy, pachnące kwiaty.

To dzięki mnie możesz się pożywić i być zdrowym.

Ale jest mi bardzo ciężko .Coraz na mnie trucizny, która zatruwa to co ty z takim
smakiem zjadasz .Pomóż mi.

Sędzia

Dziękujemy. Na sale poprosimy kolejnego świadka Wodę.

Woda
Jestem kroplą wody,
mogę być małą łzą
i wielkim mogę być morzem.
To ja wypełniam rzeki,
to mnie znajdziesz w jeziorze.
W deszczu, w śniegu,
w źródłach gorących
i w kryształowym lodzie.
Tyle tajemnic
ukrywam w sobie.
Swą cierpliwością nawet skały
rozsadzić mogę
lepiej niż dynamit.



Moja siła porusza elektrownie.
Moje ciepło ogrzewa domy...
Choć jestem tylko
kroplą wody...

A teraz posłuchaj co mówią moje siostry.

Sędzia

Zatem dziękujemy Pani, a świadkiem uzupełniającym będzie świadek Rzeka.
Proszę o podejście do barierki.

Rzeka

"Śniła się kotkowi rzeka

Wielka rzeka, pełna mleka...

Tutaj płynie biała rzeka.

Jak tu pusto!..

Drzewo uschło...Cicho tak, -ani ptak,

ani ważka, ani komar, ani bąk,

ani gad ,ani płaz, ani ślimak,

ani żadna wodna roślina, ani leszcz,

ani płoć, ani pstrąg

nikt już nie żyje tutaj,

bo rzeka jest zatruta.

Sterczy napis - ,,Zakaz kąpieli"

Mętny opar nad wodą się bieli.

Chora rzeka nie narzeka,

tylko czeka, czeka, czeka..."(J.Papuzińska)

Oskarżeni

O Boże patrzcie na to wszystko, to jest straszne! Ojej…



Sędzia

Nie mieliście prawa głosu .Tego rodzaju zachowanie jest karalne.

Zostaniecie ukarani karami porządkowymi .A teraz na salę

poprosimy świadka Las.

Las

W dziuplach moich pni znalazły schronienie zwierzęta.

Było nam bardzo dobrze.

Lubiliśmy odwiedziny ludzi, którzy odpoczywali i szanowali mój

zielony dom.

A teraz popatrzcie jak wyglądam.

Bezmyślnie ktoś mnie zaczął niszczyć. Opuścili mnie wszyscy, a ja

umieram.

Pomóż mi!

Sędzia

Czy są pytania do świadka ?Proszę udzielam głosu panu

prokuratorowi.

Prokurator

Spójrzcie jak las umiera. To dzięki niemu macie tlen do

oddychania. To w lesie znajdziecie spokój i chwile wytchnienia.

Spójrzcie co stało się z rzeką, która daje Wam wodę do picia.



Jeżeli rzeki, jeziora będą zanieczyszczone umrzecie z pragnienia.

Pomóżcie im i pomóżcie sobie.

Oskarżeni

Słuchajcie przecież to nasza wina. Musimy coś zrobić! Koniecznie!

Ale co?

Sędzia

Proszę o spokój!

Oskarżeni

Wysoki sądzie, ależ my zrozumieliśmy swój błąd. My chcemy

wszystko naprawić. Zaraz weźmiemy się do roboty i wszystko

posprzątamy. Już idziemy…

Sędzia

Ależ proszę Państwa, tego rodzaju zachowania na sali rozpraw są

niedopuszczalne! Rozprawa się jeszcze nie skończyła! Proszę zająć

swoje miejsca. Teraz udzielam głosu pokrzywdzonej.

Pokrzywdzona

Cieszę się że zrozumieliście swój  błąd .Widzę że mogę na was

liczyć. Ale chciałabym abyście postępowali tak zawsze, a wtedy

wszyscy będziemy szczęśliwi.

Oskarżeni

Hura, hura ,hura!

Prokurator



Proszę Wysokiego Sądu, nie sądzę żeby dzieci zrozumiały swój

błąd .Dzisiaj obiecują poprawę, a jutro…

Obrońca

Chwileczkę, może dajmy im jednak szansę. Proszę przekonajcie

nas że zmienicie swoje postępowanie.

Oskarżony I

Dziękujemy Ci Matko Naturo, przepraszamy że było ponuro.

Przebacz nam naszą głupotę , posprzątamy nie tylko w sobotę.

To dzięki tobie możemy mieć raj, więc nam wybacz i szansę nam

daj. Niech lasy wesoło nam szumią, a zwierzęta znowu nas

polubią.

Oskarżony II

Przeczytanie uczniom wiersza Jana Izydora Sztaudyngera:

Nie trzeba w lesie kląć,
Kapelusz trzeba zdjąć.
Mogłyby listki leszczyny
Pozwijać się bez przyczyny.
Mogłaby lipa bez powodu
Odmówić pszczołom miodu.
Mogłaby osika
Ze strachu dostać bzika.
A zając, ten maleńki,
Zbudzony w środku snów,
Mógłby się jeszcze zgorszyć
Nauczyć brzydkich słów.
Nie trzeba w lesie kląć,



Kapelusz trzeba zdjąć
Jak najuroczyściej
I posłuchać, co mówią liście...

Oskarżony III

Płynie, wije się rzeczka,
Jak błyszcząca wstążeczka.
Tu się srebrzy, tam ginie,
A tam znowu wypłynie.

Woda w rzece przejrzysta,
Zimna, bystra i czysta,
Biegnąc mruczy i szumi,
Ale kto ją zrozumie ?

Tylko kamień i ryba
Znają mowę tę chyba,
Ale one, jak wiecie,
Znane milczki na świecie.

autor: Julian Tuwim

Sędzia

Co na to pokrzywdzona?

Pokrzywdzona

Jestem z Was bardzo dumna i bardzo szczęśliwa.

Teraz wierzę że wszystko  wróci do normy, a świat znów będzie piękny i
kolorowy.

Sędzia

No dobrze. Udzielam głosu panu prokuratorowi.

W świetle zeznań światków nie ma wątpliwości że dzieci zawiniły. Jednak biorąc
pod uwagę ich obietnice oraz niezwykle bogata wiedze na temat przyrody,



którą przedstawili w przepięknych wierszach i piosenkach uniewinniam
wszystkich.

Oskarżeni

Hura, hura, hura!

Sędzia

Mamy nadzieję że będziecie należeli do ludzi świadomych swojej
odpowiedzialności za otaczającą nas przyrodę, będziecie przykładem dla
innych.

Obrońca

Na znak zgody podajmy sobie ręce i zaśpiewajmy piosenkę.

,,Ziemia-zielona wyspa’’

1)
Nie warto mieszkać na marsie ,nie warto mieszkać na Venus .Na Ziemi jest życie
ciekawsze, powtarzam to, każdemu .
REF.)
Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona, wśród innych dalekich planet. To dom
dla ludzi ,dla ludzi i zwierząt ,więc musi być bardzo zadbany.
2)
Chcę poznać życie delfinów i widzieć co piszczy w trawie. Zachwycać się lotem
motyla i z kotem muc się bawić.
REF.)
Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona, wśród innych dalekich planet. To dom
dla ludzi, dla ludzi i zwierząt, więc musi być bardzo zadbany.
3)
Posadźmy kwiatów tysiące. Posadźmy krzewy i drzewa, niech z nieba uśmiecha
się słońce, pozwólmy ptakom śpiewać.
REF.)
Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona, wśród innych dalekich planet. To dom
dla ludzi, dla ludzi i zwierząt, więc musi być bardzo zadbany.

Opracowała: Marta Wolf
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