
 

Scenariusz uroczystości z okazji  
Światowego Dnia Ochrony Środowiska 

 
1.Narrator: Witam wszystkich na apelu z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Ochrony 

Środowiska, który obchodzony jest od 1972 roku. 
Organizacja Narodów Zjednoczonych, zwracając uwagę na bardzo wysoki stopień degradacji 
środowiska, uznała za niezbędne uprzytomnienie ludziom, że nie są jedynym gatunkiem na Ziemi. 
Każdego roku dzień 5. czerwca będzie przypominał o ważności przyrody i odpowiedzialności 
człowieka za jej stan. 

Zapytasz po co taki dzień, skoro o środowisko naturalne powinniśmy się troszczyć codziennie? 

 Jest powód. O środowisku musimy mówić i mówimy, ale aby dotrzeć do szerszego grona, czyli 
poprzez mass media – temat musi wracać systematycznie. W 1972 roku głównym celem Konferencji  
ONZ było zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej na problem dalszej egzystencji człowieka i 
zapewnienie mu dogodnych warunków do życia i przetrwania. Ponad to, wskazywano wówczas na 
konieczność współpracy międzynarodowej ze względu na trans graniczny charakter niektórych 
zanieczyszczeń np. wody i powietrza. W roku 2009 postulaty są nadal aktualne, ponieważ wciąż za 
mało robimy dla polepszenia stanu środowiska naturalnego, bez którego nie możemy funkcjonować. 
Ekolodzy od lat zwracają uwagę na podstawowe problemy związane z ochroną przyrody, to jest 
zanieczyszczenie wód i powietrza, kwaśne deszcze niszczące lasy oraz powiększające się obszary 
pustyń. Giną też lasy tropikalne i rosną góry odpadów. Dochodzą także problemy o charakterze 
ogólnoświatowym, jak ocieplenie klimatu czy zmniejszenie się warstwy ozonowej, chroniącej Ziemię 
przed niebezpiecznym promieniowaniem.  

2. Prezentacja ( w trakcie wiersz pt. „Martwa Ziemia”) 

Nie będzie już nigdy złotych fal zbóż 
I kwiatów na łące rosnących. 
Nie będzie błękitu jezior i mórz  
Ni drzew w sadach kwitnących. 
 
Nie wzbiją się ptaki w powietrze czyste, 
Zabraknie lasów zielonych. 
Znikną na zawsze ziemie ojczyste 
Nie będzie gór słońcem pieszczonych. 
 
Nie będzie już życia i piękna na Ziemi, 
Zagłada cały świat czeka. 
Wszystko, co było w proch się zamieni, 
Zniszczone ręką człowieka… 

3. Po zakończeniu prezentacji: („Apel prośba” Kazimiera Kotynia) 

Człowieku! Obudź się! 
Czy musisz być głuchy na Ziemi wołanie? 
Ważne problemy masz do rozwiązania. 
Pamiętaj trując glebę, powietrze i wodę, 



Niszczysz Ziemi swoistą urodę! 
Jeśli z przyrodą nie obejdziesz się należycie zniszczysz także swoje życie! 

 
 

4. Scenka pt. „Mały Wandal” 

ziemia- Kto ty jesteś? 
wandal - Wandal mały, 
ziemia- Jaki znak twój? 
wandal - Kij złamany. 
ziemia - Gdzie wyjeżdżasz?  
wandal - Nad jezioro. 
ziemia  - Co tam robisz? 
wandal - Niszczę sporo, 
ziemia  - l co jeszcze? 
wandal - Niszczę zieleń. 
ziemia  - Co potrafisz? 
wandal - Bardzo wiele, 
ziemia - A na przykład? 
wandal  - Krzyczę, śmiecę, 
ziemia - co myć lubisz? 
wandal  - Auto w rzece. 
ziemia  - A co zrywasz? 
wandal  - Kwiatki, listki. 
ziemia  - Komu szkodzisz? 
wandal  - Sobie wszystkim. 
ziemia  - Kto twym wrogiem? 
wandal  - Grzyb pod drzewem, 
ziemia  - Gdzie masz rozum? 
wandal  - Tego nie wiem. 

5. Narrator : Po ponad 30 latach od sztokholmskiej konferencji, ekolodzy alarmują, że zniszczenia 

lasów, rzek i oceanów, których dokonuje człowiek, mogą znacznie obniżyć poziom życia ludzi. Autorzy 
europejskiego raportu przedstawionego w Bonn, przewidują, że jeśli degradacja środowiska będzie 
postępować w takim stopniu jak obecnie, to do połowy wieku ucierpi na tym półtora miliarda ludzi 
najuboższych, dla których naturalne ekosystemy stanowią główne źródło utrzymania. Poziom ich 
życia może spaść nawet o połowę. 

6. Recytacja wiersza pt. „Do całej Ziemi” 

Do całej Ziemi szczęśliwej,  

jak wielka i bogata, 

do wszystkiego, co wolne i żywe 

na wszystkich końcach świata. 

Do drzew w lesie, 

do ptaków nad polem, 

do ludzi, zwierząt i skał, 

i do słońca, 

które z nieba niesie 

jak snopy żyta- 

pęki życiodajnych strzał. 



Do wszystkich wołam: 

Ziemię macie tylko jedną... 

Ziemię piękną, 

Ziemię cierpliwą, 

Ziemię jedyną, 

nikt jej nie powtórzy.  

7. Narrator: Działania na rzecz ochrony środowiska stały się bardzo popularne, co doprowadziło 

do powstania nowej subkultury. Tworzą ją głównie wykształceni ludzie należący do klasy wyższej. Są 
to ludzie świadomi tego jak popularne jest bycie przyjaznym dla środowiska i są dumni ze swojego 
nawyku kupowania produktów odnawialnych. Polega to głównie na kupowaniu żywności ekologicznej 
w sklepach spożywczych, które dumnie reklamują się za pomocą produktów naturalnych. 

Czy zawsze jesteśmy przyjaciółmi środowiska?  

Często poza miastem spotyka się dzikie wysypiska śmieci. Na takim śmietniku znajdują się różne 
odpady, które zagrażają środowisku. Gdy pada deszcz,  zanieczyszczenia przedostają się do gleby oraz 
wód, zatruwając je. 

8. Przedstawienie : 

Narrator: Dawno, dawno temu, a może całkiem niedawno, między Krakowem, a Gdańskiem, płynęła 
sobie przez wioski i miasta rzeczka, która dostarczała ludziom czystej i dobrej wody. Okolice były 
piękne, malownicze i spokojne. Szumiały drzewa, śpiewały ptaki, rzeka płynęła leniwie.  Do czasu…. .  

Rzeka: Jestem rzeka – wód królowa! 
Lecz to już przebrzmiałe słowa. 
Dzisiaj toczę mętne wody 
i zabrakło mi urody. 
Miast błękitu– brudna piana. 
Jestem zdeterminowana! 

Moje wody brudne – daję słowo. 
Już nie jestem wód  królową! 
W wodach ryb coraz mniej i mogą wyginąć, 
Przez wioski i miasta aż wstyd dzisiaj płynąć. 
Kąpiel w mych wodach też zabroniona, 
niejeden może się o tym  przekonać. 
Każde wejście w moje fale 
Może skończyć się szpitalem 
Na oddziale alergicznym 
Albo dermatologicznym. Jestem zrozpaczona! 

Narrator: poprzez smutny szum fal rzeki można było usłyszeć rozmowę ryb: 

Ryba 1 – Pani kochana, zwariuję chyba. 

Narrator – Rzekła raz w rzece do ryby - ryba. 

Ryba 2 – Właśnie, kochana. Zewsząd wszystko szepce, 

 że tak ostatnio śmierdzi coś w tej rzeczce. 

Ryba 1 – Co o tym myśleć? Nie mam pojęcia. 

     Ja przez to wszystko straciłam zięcia. 



Ryba 2 – Czyżby córeczkę rzucił ten zdrajca? 

Ryba 1 – Właśnie. Przedwczoraj zwiał do Dunajca. 

  Nie mógł wytrzymać. 

  Bez przerwy twierdził,  

że ciało mojej córeczki śmierdzi. 

Ryba 2 – No popatrz pani, to kawał drania. 

  I co odpłynął bez pożegnania? 

Ryba 1 – Zostawił tylko kartkę na stole. 

  Że ślub brał z rybą, a nie z fenolem. 

Ryba 2 – To rzeczywiście okropny dramat. 

  I teraz pani córeczka jest sama? 

Ryba 1 – Sama. 

Ryba 2 – Czy rzeczywiście czuć jest córeczkę? 

Ryba 1 – Tak jak nas wszystkie, może troszeczkę… . 

Ryba2 – Pani kochana, ależ to dramat! Teraz czuję to sama! Nawet jeśli troszkę, to są powody, by 
szybko opuścić te śmierdzące wody. 

Ryba 1 – Jak to, dlaczego? 

Ryba 2 – Skończona gadka! Nie chcę być śnięta – żegnam! 

Ryba 1 – Wariatka ! 

Narrator – Tak to się może odbić na rybkach zanieczyszczenie wody przez jakiegoś typka. 

KONIEC 

9.Narrator: 5.czerwca  to również Ogólnopolski Dzień Bez Torebki Foliowej. To doskonały 

moment, aby powiedzieć sobie, że właśnie od dziś nie będę brać foliowych reklamówek ze sklepów. A 
zakupy zapakuję do przyniesionej ze sobą wielorazowej, lnianej lub bawełnianej torby, czy też do 
plecaka. 

Jest to również czas na to, aby złożyć życzenia naszej Ziemi: 

Moja Ziemio ukochana  
życzę słońca Ci od rana  
czystej wody i powietrza  
żebyś była coraz „lepsza”.  
Pięknych pól i czystych lasów,  
trochę chmurek, śpiewu ptaków,  
pięknych kwiatów letnią porą  
boś Ty naszą jest podporą.  
Bardzo wszyscy Cię kochamy  
i się bardzo postaramy,  
by najmniejszy skrawek Twój  
czysty był, jak wody zdrój.   

 

Miesiąc przed obchodami  ogłoszono konkurs na pracę literacką, pracę plastyczną lub prezentację 
multimedialną dotyczącą zagrożeń środowiska i człowieka. Komisja wybrana spośród nauczycieli 



typuje najlepsze prace, których autorzy odbiorą nagrody w czasie apelu, a prace plastyczne zostaną 
zaprezentowane na szkolnej wystawce. Wszystkich biorących udział w konkursie nagradzamy 
dyplomami. Można apel wykorzystać  na „Sprzątanie świata” lub „Dzień Ziemi” po niewielkich 
modyfikacjach.  



 

 

 

 

 


