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SPOTKANIE MIŁOŚNIKÓW KSIĄŻEK I ZWIERZĄT
(scenariusz)
Prowadząca I
Witamy wszystkich bardzo serdecznie na spotkaniu miłośników książek i zwierząt. Miesiąc
październik poświęcony jest popularyzacji problematyki ochrony przyrody i środowiska.
Corocznie w dniach od 1 do 31 października obchodzimy Dni Ochrony Przyrody.
W październiku obchodzony jest też Światowy Dzień Zwierząt. Październik to także „Miesiąc
Dobroci dla Zwierząt”.
Prowadząca II
Sprawmy, aby Światowy Dzień Zwierząt odbywał się codziennie. Zwierzęta to myślące,
czujące istoty. Chcemy przemówić do waszych serc i sumień, poruszyć je, wzbudzić litość i
uczucia do dwu i czteronożnych istot, które potrafią dać nam wytchnienie, swoje
przywiązanie i miłość.
Prowadząca III
Jesteśmy członkiniami kół bibliotecznych. Przekonane o tym, że w naszej szkole wszystkie
dzieci kochają książki o zwierzętach i same zwierzęta, jesteśmy tutaj dzisiaj z wami. Żeby się
o tym przekonać całkowicie zapytamy wprost: Kto z was lubi zwierzęta i lubi o nich czytać
niech podniesie do góry rękę albo przyniesioną książkę.
(Dzieci podnoszą do góry ręce)
Dziękujemy. Wasza odpowiedź potwierdza, że jesteśmy w gronie miłośników książek i
zwierząt.
Prowadząca I
W naszym dzisiejszym spotkaniu uczestniczą wspaniali goście:
 lekarz weterynarii – (imię i nazwisko),
 funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji wraz ze swoim podopiecznym –
owczarkiem.
Powitajmy naszych gości i powiedzmy wszyscy głośno: Dzień dobry! ¾
(Dzieci witają).

Prowadząca II

Dziękujemy, że zgodzili się Panowie przyjąć zaproszenie i opowiedzieć nam o tym, jak
zwierzęta pomagają ludziom i w jaki sposób należy nimi się opiekować, żeby nasi milusińscy
byli zawsze zdrowi i weseli. Przygotowałyśmy dla Panów i dla wszystkich wielbicieli zwierząt
program artystyczny, który zachęci do wspólnej rozmowy.
Prowadząca III
W obronie zwierząt występowano już w odległej starożytności aż do naszych czasów. Święty
Franciszek z Asyżu (patron ekologów) otaczał wszystkie stworzenia opieką i był pierwszym,
który przypomniał ludziom o należnym dla zwierząt szacunku.
Prowadząca II
Na świecie działa wiele organizacji i stowarzyszeń ekologicznych na rzecz zwierząt
protestujących przeciwko bezmyślnemu zabijaniu delfinów, wielorybów, fok i najbardziej
krwawej i okrutnej zabawie dokonywanej na bykach podczas hiszpańskiej korridy.
Prowadząca I
W obronie zwierząt uchwalono Światową Deklarację Praw Zwierząt, a każdy naród ocenia
się po tym, jak traktuje zwierzęta.
W Polsce mamy Ustawę o ochronie zwierząt. Uchwała zakłada między innymi: (czyta z
tablicy)
 Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania, cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek
jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.
 Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania, czyli traktowania
uwzględniającego potrzeby zwierzęcia i zapewniające mu opiekę i ochronę.
 Kto utrzymuje zwierzę domowe ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące
je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła
dziennego umożliwiającego swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę
i stały dostęp wody.
 Zabrania się przeprowadzania na zwierzętach testów kosmetycznych oraz testów
środków higienicznych jeżeli dostępne są metody alternatywne.
 Kto zabija zwierzę z naruszeniem przepisów albo znęca się nad nim podlega karze
pozbawienia wolności lub grzywny.
Prowadząca III:
Widzimy, że zwierzę jako istota żywa ma swoje prawa, których my ludzie powinniśmy
przestrzegać. Już od najmłodszych lat powinniśmy uczyć się obserwować, rozumieć,
szanować i kochać zwierzęta. Posłuchajmy wiersza „Mój przyjaciel”

Recytator z pluszowym kotem
Gdy wołam „kici, kici”,
Zjawia się jak spod ziemi,
Mruży zielone oczy
I grzbiet wygina w pałąk…
Odpędza wszystkie moje smutki,
Wie jak mnie rozweselić,
Już na kolana wskoczył
I głośno mruczeć zaczął.
Błyszczy puszyste futro,
Mięciutkie jak aksamit
I snuje się mruczanka
Jak najpiękniejsza baśń…
Gdy w mą poduszkę jutro
Zaskrobie pazurkami
Pomyślę, że bez kota
Okropny byłby świat.
Piosenka I – „Kundel bury”
Prowadząca I
Poprzez uchwalenie ustawy o ochronie zwierząt zmieniło się prawo, ale nie stosunek ludzi
do zwierząt. W dalszym ciągu wiele zwierząt cierpi. Koty wyrzucane na ulicę i bite,
poniewierane konie i krowy, głodzone psy uwiązane na krótkich łańcuchach przy
dziurawych budach, bez wody w czasie upałów. Przykładów takich można niestety mnożyć
wiele. Na szczęście jest coraz więcej ludzi, którzy upominają się o prawa zwierząt.
Prowadząca II
Bez zwierząt i ich oddania smutny byłby świat. Wielu z was marzyło albo marzy nadal o tym,
aby mieć swoje zwierzątko. Posłuchajmy, jakie marzenia miała bohaterka wiersza Danuty
Wawiłow:

Recytator
Idzie pani po ulicy,
cztery pieski ma na smyczy.
A ja sobie wzdycham skrycie:
taka pani to ma życie!
Prawda?
Wszyscy ludzie kogoś mają,
kogoś głaszczą i kochają,
komuś szepczą coś do ucha
i się cieszą, że ich słucha...
Ja też chciałabym takiego,
choćby nawet najmniejszego,
choćby nawet najbrzydszego pieska!
Mógłby sobie być buldogiem karmiłabym go twarogiem.
Mógłby sobie być seterem biegłby ze mną na spacerek.
Mógłby sobie być ratlerkiem brałabym go pod kołderkę.
A jak nie chciałby być nikim,
mógłby sobie być chomikiem
Prawda?
Prowadząca III
Właściciele zwierząt z pewnością przypominają sobie dzień, w którym po raz pierwszy
zawitał w waszym domu pies, kot, chomik, świnka morska, fretka czy żółw. Przypominacie
sobie chwilę, jak skakaliście do góry z radości na widok swojego ulubieńca?
Prowadząca I
Mamy pytanie, kto chciałby opowiedzieć dzień, w którym dostał swoje wymarzone
zwierzątko? Ręka do góry! Śmiało! Zapraszamy!
Pytania:
 Jak masz na imię?
 Jakie masz w domu zwierzątko?
 Od kogo je dostałeś?
 Od kiedy masz w domu swoje zwierzątko.
 Powiedz nam, czy wiedziałaś/ wiedziałeś, że dostaniesz to zwierzątko, czy była to dla
Ciebie miła niespodzianka?

 Opowiedz nam o swoim zwierzątku: Jak je nazwałeś? Czy lubisz się z nim bawić?
Czy przeżyłeś jaką przygodę ze swoim zwierzątkiem?
 Dziękujemy. Kto z was chciałby jeszcze opowiedzieć nam o swoim zwierzątku?
Prowadząca III
O naszych pupilach moglibyśmy długo opowiadać. Wiemy jednak o tym, że zdarzają się
sytuacje iż niektórzy właściciele zwierząt, kiedy nacieszą się swoimi podopiecznymi,
zmieniają swój stosunek do nich. Pamiętajmy - zwierzę nie jest zabawką, którą można
wyrzucić, gdy się znudzi. Pies porzucony przez człowieka będzie go szukał do końca swoich
dni. Porzucanie zwierzęcia przez właściciela, bądź inną osobę, pod której opieką zwierzę
pozostaje, jest przejawem znęcania się lub świadomego dopuszczania do bólu i cierpień.
Posłuchajmy wiersza Ryszarda Marka Grońskiego.
Recytator z pluszowym pieskiem
Zanim uderzysz swego psa
(Był nieposłuszny,
Znów coś spsocił),
Spójrz w oczy psu Pies w oczach ma
Tyle wierności i dobroci...
Już ręka sama w dół opadnie.
Drapiąc psie ucho,
Głosem echa
- Nieładnie - mówisz mu – nieładnie!
A pies do ciebie się uśmiecha.
Wystarczy tyci, o, kikutek,
Żeby jak muchę - przegnać smutek.
Bo przez uczonych jest stwierdzone:
Że pies uśmiecha się ogonem!
Prowadząca II
Żadne zwierzę nie jest winne temu, że ma taką a nie inną naturę. Widok bezpańskich
porzuconych zwierząt, wałęsających się po ulicach miast i wsi często nikogo nie dziwi.
Bezpańskie psy i koty są głodne, w zimie zziębnięte, w upalne dni spragnione. Szukają
resztek pożywienia czy ciepłego miejsca. Często ulegają wypadkom drogowym. Bezdomne 6

zwierzęta zarażają się różnymi chorobami np. wścieklizną, co może być niebezpieczne dla
ludzi. Zwierzęta bezdomne znajdują dom w schroniskach dla zwierząt, w których czekają na
adopcję. Posłuchajmy wiersza pt. „Psie łzy”.
Recytator
Smutny jest los porzuconego psa,
wczoraj miałem rodzinę, dziś jestem całkiem sam.
Byłem młody, kochałeś i tuliłeś mnie.
Z ufnością patrzyły na Ciebie moje oczy psie.
Dlaczego jesteś taki okrutny,
że zgotowałeś mi los tak smutny?
Dlaczego, pytam, ma wierność i miłość Została zdeptana i wszystko się skończyło?
Gdzie moje posłanie i moja miseczka?
Gdzie ciepło, miłość i smakowite ciasteczka?
Czym zasłużyłem na takie traktowanie,
jaka to zapłata za moją wierność i oddanie?
Wyje z bólu serce psie.
Właścicielu mój, zabierz stąd mnie!
Recytator
Schronisko jest ubogie. Przez baraku deski Wieje wiatr i rozrzuca na posłaniach słomę. W
boksach siedzą samotne, osowiałe pieski, Tęsknią za nieraz nigdy nie widzianym domem.
Marzenia Tak jak kości - Pies w zakątku zagrzebie... I tylko słychać skowyt poprzez nocną
ciszę: - Kto z tej psiej przechowalni weźmie mnie do siebie? POMYŚL: Jakiś pies czeka, Byś
po niego przyszedł.
Prowadząca III
Pomagajmy zwierzętom zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Pomyślmy także o ptakach,
naszych skrzydlatych sprzymierzeńcach, którym zimę przyszło spędzać razem z nami.
Konieczne jest regularne ich dokarmianie. Udzielajmy pomocy zwierzętom zmarzniętym,
chorym i rannym.
Recytator
Jedziemy przez łąki pachnące
Ciepłością traw i miodu,
Uważajcie teraz zające
Na światła samochodu.
Uważajcie na ognie zielone,
Co ponad ziemią się niosą,
Proszę na drugą stronę
Nie przeskakiwać szosą.

Prowadząca I
Zwierzęta wykorzystywane do celów rozrywkowych, np. w cyrku, w filmach,
w konkurencjach sportowych nie mogą cierpieć i być narażone na utratę zdrowia lub życia.
Ale czy zawsze tak jest? Posłuchajmy fragmentu smutnego wiersza „Zwierzęta cyrkowe”
Wisławy Szymborskiej.
Recytator
Przytupują do taktu niedźwiedzie, skacze lew przez płonące obręcze, małpa w żółtej tunice
na rowerze jedzie, trzaska bat i muzyczka brzęczy, słoń obnosi karafkę na głowie, tańczą psy
i ostrożnie kroki mierzą. Wstydzę się bardzo - ja człowiek. Źle się bawiono tego dnia, nie
szczędzono hucznych oklasków, chociaż ręka dłuższa o bat cień rzucała ostry na piasku.
Prowadząca II
Zwierzęta cierpią milcząc. Wciąż jest wielu ludzi, którzy zaniedbują i dokuczają im.
Pamiętajmy, że za takie czyny, tacy ludzie są karani.
Prowadząca III
Zwierzęta pomagają ludziom na różne sposoby. Są naszymi towarzyszami, przewodnikami,
pomagają w walce ze szkodnikami, w pracach polowych, w terapiach leczniczych. Nawet te
bardzo małe i niewidoczne gołym okiem są pożyteczne i pomocne nie tylko dla człowieka,
ale i dla przyrody też.
Prowadząca I
Zapraszamy teraz wszystkich do rozmowy z naszymi gośćmi. Mówi się, że pies w policji to
ważny funkcjonariusz. Zapytajmy pana z Komendy Powiatowej Policji:
 Jaką rolę pełnią i jakie zadania wykonują psy w policji?
 W jaki sposób prowadzony jest nabór psów do pracy w policji?
 Zanim psy rozpoczną służbę proszę nam powiedzieć, jak długo trwa szkolenie i czego
uczą się psy podczas specjalistycznego szkolenia?
 Czy może nam pan pokazać, jakie umiejętności posiada ……….
 Gdzie przebywa pies po ukończonym dniu pracy?
 Pies to nieoceniony towarzysz, wspaniały i wierny przyjaciel oraz świetny pracownik.
Ile lat trwa służba psa w policji i w jakim i wieku pies przechodzi na tzw. emeryturę?
Jaki jest potem jego dalszy los?
 Na koniec, czy mógłby pan przedstawić naszym koleżankom i kolegom, jak należy
postępować podczas ataku groźnego psa?
Dziękujemy.
Prowadząca III
Zwracamy się teraz z pytaniami do naszego drugiego gościa, pana …………………. – lekarza
weterynarii, który jak sam powiedział był uczniem naszej szkoły. W encyklopedii

przeczytałyśmy, że medycyna weterynaryjna (potocznie weterynaria) – to nauka traktująca
o chorobach zwierząt, ich leczeniu oraz profilaktyce, higienie produktów pochodzenia
zwierzęcego oraz zajmująca się ochroną ludzi przed chorobami pochodzenia odzwierzęcego.
 Proszę powiedzieć nam, co powinniśmy robić, aby być odpowiedzialnymi
i troskliwymi właścicielami zwierząt domowych? Na czym polega zapewnienie
zwierzętom właściwej opieki weterynaryjnej?
(Prelekcja wygłoszona przez zaproszonego gościa. W trakcie lekarz weterynarii zachęca
dzieci do poznawania świata zwierząt - prezentuje kilka tytułów książek z wystawy i zachęca
do ich przeczytania)
Prowadząca I
Czy ktoś chciałby zadać pytanie naszym gościom?
(Podchodzi z mikrofonem do dzieci zadających pytania)
Prowadząca II
Naszym gościom serdecznie dziękujemy za przybycie i cenne wskazówki.
Prowadząca III
Wszystkich czytelników zapraszamy do obejrzenia wystawy, do odwiedzania biblioteki
szkolnej, do czytania książek przyrodniczych i poznawania fascynującego świata zwierząt.
Wykorzystano zasoby biblioteki szkolnej.
Scenariusz wykorzystano 7 X 2015 r.
Realizatorkami spotkania były Lilla Pietrzykowska i Ewa Czaplicka
(nauczyciele bibliotekarze)

