ROSKATA VAI EIKÖ ROSKATA
Käsikirjoitus Kirsi-Klaudia Kangas
Henkilöt: Tyttö ja poika
Rekvisiitta: Reppu jossa on roskia ja kamera
Poika ja tyttö ovat retkellä repun ja kameran kanssa.
Poika:

Hei katso, tässäpä on kaunis maisema ja meille ihan sopiva paikka evästelyyn.
Istutaanko tähän?

Tyttö:

Joo, kiva! Oi kuinka kaunista luontoa täällä metsässä onkaan! Katso noita puita ja
kukkia. Taitaa metsätähti ja vanamo kukkia tuolla. Voi mikä tuoksu! Minäpä otan
yhden valokuvan.
Tyttö ottaa valokuvan ja laittaa kameran maahan.

Poika:

Minulla on nälkä. Meillä on hyvät eväät täällä. katsohan, voileipiä, appelsiineja,
pillimehua, limsaa ja karamelleja. Nami, nami!
Poika ja tyttö mussuttavat eväitä. Heittelevät roskia ympäriinsä.

Poika:

Pitäisiköhän meidän kerätä nuo roskat takaisin reppuun?

Tyttö:

Minä en ainakaan kerää. Turhaan ne repussa vain painavat. Kyllä ne joskus
maatuvat tänne metsään. Lähdetäänpä jo kotiin. Minä voin kantaa sen repun.
Lähtevät mutta kamera unohtuu metsään.

Tyttö:

Voi, minun kamerani unohtui sinne metsään. Mennään etsimään se, tule!

Poika:

Hyvä on, kyllähän me löydämme sen paikan helposti. Ei niin kaunista paikkaa voi
unohtaa. Eikös se ollut täällä päin? Hmmm.... Miten tämä näyttää nyt niin erilaiselta?

Tyttö:

Niin, eihän tämä ole ollenkaan niin kaunis paikka kuin se oli äsken. Olimmeko me
oikeasti täällä? Ai, minun jalkaan tuli haava! Katso nyt, täällä on pullon sirpaleita!
Näistä voi saada vaikka jänis tai koira tassuunsa haavan.

Poika:

Arvaa mitä? Ne on siitä meidän heittämästä pullosta ja nuo kaikki rumat roskat on
meidän omia roskia. Laitetaan laastari siihen sinun jalkaan ja kerätään sitten nämä
roskat. Tuossahan se sinun kamerasikin näyttää olevan.
Laittaa laastarin tytön jalkaan ja keräävät roskat.

Lopuksi roskien lajittelukilpailu joukkueina. Esillä on erilaisia asioita:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Palamattomat: metalli ja muovi
Pullopantit: juomapullot
Kompostoituvat: biojäte
Ongelmajäte: paristot ja jäteöljy
Palava: sanomalehdet
Kierrätettävät: vaatteet ja lelut

Haasta lapset sitoutumaan roskaamattomuuteen.
Hengellinen opetus: Ihminen voi saastuttaa mielensä. Mikä saastuttaa mielen? Kuka voi sen
puhdistaa?

