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„Sprzątanie lasu”

Z praktyki

Scenariusz otrzymał I miejsce w Konkursie „Dobre rady na odpa-
dy” zorganizowanym w ramach projektu edukacyjnego „Kulturalny Klub
Ekologiczny”, wchodzącego w skład programu edukacyjnego – Bibliote-
ka z Klimatem.

Występują: narrator, dzieci: Ala, Ela, Julka, Zuzia, Mikołaj, Andrzej,
Kuba, Wiki

NARRATOR:
Nasz przedszkolny kabarecik
chce dziś ostrzec rodziców i dzieci.
O czym będzie tutaj mowa?
Dowiecie się po kilku słowach.

PRZEDSZKOLAKI:
My jesteśmy przedszkolaki,
bardzo grzeczne z nas dzieciaki.
Dbamy o środowisko i zdrowie.

ALA:
A co tu się działo? Zaraz opowiem.

NARRATOR:
W pewien słoneczny dzień majowy,
wpadł przedszkolakom pomysł do głowy.

Scenariusz
przedstawienia ekologicznego

dla dzieci 6-letnich
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ELA:
Chodźmy na spacer!

NARRATOR:
 Krzyknęła Ela.

JULKA:
Przyroda zawsze nas rozwesela.
Chodźmy na polanę do lasu.
Mamy przecież dużo wolnego czasu.
Posłuchamy śpiewu ptaków,
tak kojącego dla uszu przedszkolaków.

„Leśny poranek” (Dźwięki natury – Ptaki)

NARRATOR:
Idą przez łąkę, idą przez pola,
Ela do Julki strwożona woła:

ELA:
Julka powiedz, czy to sowa?

JULKA:
Nie, to pliszka tam się chowa.

MIKOŁAJ:
A ta wiewióreczka ruda?
Jaka brudna! Jaka chuda!

ALA:
Coś tu złego się dziś dzieje!
Chodźmy żwawo! Chodźmy w knieje!

NARRATOR:
Wchodzą w głąb lasu, nie wierzą wcale.
Przecież to miejsce znają doskonale.
Lecz co się stało? Coś się zmieniło.
Nigdy takiego brudu nie było.
Idą i szerzej otwierają oczy.
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ZUZIA:
Ach gdzie się podział nasz las uroczy?
Gdzie piękne sosny, zielony mech?
Gdzie grzybki i żabek wesoły śmiech?

JULKA:
Nasz las umiera! Tu jest wysypisko!
Ludzie zrobili tu wielkie śmietnisko!

ANDRZEJ:
Coś trzeba zrobić! Posprzątać czas!
Trzeba ratować nasz piękny las!

JULKA:
Mam świetny pomysł, czadowy, magiczny!
Załóżmy Patrol Ekologiczny!
Śmieci?! Sprzątniemy zamiast się bać!
A kto się ich boi, niech idzie spać!

Taniec z miotełkami ,,Sprzątanie lasu” (melodia – autor nieznany)

WIKI:
Dajcie worki na butelki,
i pudełka na papierki.

KUBA:
Trzeba dbać o środowisko!

PRZEDSZKOLAKI:
Segregujmy wszystkie śmieci!
Wiedzą o tym wszystkie dzieci.

NARRATOR:
I to już wszystko kochane dziatki.
Idę do lasu powąchać kwiatki,
bo nie ma przecież nic piękniejszego
od środowiska niezanieczyszczonego.
Zapamiętaj przyjacielu młody!
Natura to góry, doliny, wody,
morza, jeziora, błękitne rzeczki,
pszczółki, zajączki i żabki skrzeczki,
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muchy, bociany, niedźwiadki małe,
żuczki i kotki milusie całe.

PRZEDSZKOLAKI:
Lecz bez pomocy Twojej i innych dzieci,
będzie wciąż brudno i szaro na świecie.
Śmieci tysiące będzie dokoła,
zobaczysz, jak będzie  planeta wołać
o trawkę zieloną, o promyk słońca,
lecz śmieci nie będzie już widać końca.
Wszystko umrze, zginie, przepadnie!

WERONIKA:
Więc ja Cię proszę tu dzisiaj ładnie
dbaj o Planetę, o naszą Ziemię.

PRZEDSZKOLAKI:
Bo wielki w Tobie potencjał drzemie!

Piosenka: Ekologiczna wyliczanka (na melodię Gimnastyczna wy-
liczanka „Dziecięce teatrzyki” cz.1)

1 i 2, 1 i 2 o przyrodę każdy dba.
3 i 4, 3 i 4 trzeba dobre mieć maniery,
5 i 6 i 5 i 6 środowisku oddaj cześć,
7, 8, 7, 8 sprzątaj śmieci, ja cię proszę.
9, 10, 9, 10 kto z was śmieć do kosza niesie?
I liczymy od początku ustawieni w jednym rządku.


