MATERIAŁ
MERYTORYCZNY
IV EDYCJA EKOLOGICZNEGO KONKURSU EDUKACYJNEGO
PN. „DLACZEGO SIECI NIE LUBIĄ ŚMIECI?”
ORGANIZOWANEGO W CELU PODKREŚLENIA IDEI MIĘDZYNARODOWEGO RUCHU NA
RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA „SPRZĄTANIE ŚWIATA” ORAZ W RAMACH KAMPANII
„MIASTO NA DETOKSIE”.

cz. I – Ekologia w konkursie
Międzynarodowy ruch „Sprzątanie Świata” to idea, która została zapoczątkowana w Australii
w 1989 r., a w Polsce zainicjowana w roku 1994 i promuje nie tylko zachowania mające wpływ na
zmniejszenie ilości śmieci, ale również popiera inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się
negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko. Jest to związane m.in. z uświadamianiem,
że odpady, zwane powszechnie śmieciami, mają wpływ nie tylko na zanieczyszczenie gleby.
W zależności od ich postaci i składu oraz miejsca gdzie zostaną pozostawione/wyrzucone mogą mieć
wpływ na jakość powietrza bądź wód. Dlatego głównym celem konkursu „Dlaczego sieci nie lubią
śmieci?” jest edukowanie młodzieży szkolnej, że niewłaściwe postępowanie z odpadami (śmieciami)
może również oddziaływać na jakość wody pitnej i gospodarkę ściekową a w konsekwencji – na
środowisko. „SIECI” z nazwy konkursu, które „NIE LUBIĄ ŚMIECI” to właśnie sieć wodociągowa,
która doprowadza mieszkańcom wodę do picia oraz sieć kanalizacji sanitarnej, która odprowadza
wytworzone w gospodarstwach domowych ścieki.
W tegorocznej edycji konkursu, chcielibyśmy zwrócić uwagę, że te „śmieci” nielubiane przez „sieci”
to również substancje niebezpieczne obecne w produktach używanych przez nas każdego dnia.
W ramach kampanii „Miasto na detoksie”, związanej z międzynarodowym projektem
NonHazCity, zachęcamy by nauczyć się rozpoznawać, w których artykułach i środkach
znajdują się szkodliwe chemikalia. Substancje te są dodawane by nadać produktom określone
właściwości: plamoodporność, wodoodporność, długi termin ważności, ubrania mają intensywne
kolory, a jedzenie nie przywiera do patelni. Cała lista substancji niebezpiecznych, z podziałem na
kategorie, jest dostępna na stronie projektu - http://nonhazcity.eu/pl/gospodarstwo-domowe/.
Korzystając z produktów zawierających szkodliwą chemię, każdy z nas ma wpływ na ich emisję do
środowiska. Warto uświadomić sobie, że groźne środki chemiczne nie tylko zaburzają proces
oczyszczania ścieków, lecz po procesie oczyszczania mogą „wymykać się” do środowiska naturalnego
wraz z oczyszczoną wodą. Dzisiejsze oczyszczalnie ścieków nie są zaprojektowane tak, aby usuwać
te zanieczyszczenia i w konsekwencji nie zawsze udaje się ich pozbyć. Jeśli „prześlizgną” się przez
system kanalizacyjny i proces oczyszczania, docierają wprost do środowiska.
Dlatego warto poznać wrogie, szkodliwe substancje i spróbować zastąpić je składnikami naturalnymi.
W prawie każdym domu obecne są np. ocet, soda oczyszczona, cytryna – na bazie tych trzech
składników można przygotować tanie i nietoksyczne środki do sprzątania domu. Przepisy i rady, jak
wyeliminować groźne substancje z otoczenia są dostępne na stronie fb/miastonadetoksie.pl.
Trzeba pamiętać, że nie możemy traktować naszego otoczenia oraz naszych domowych urządzeń
sanitarnych jak śmietnika i że należy postępować z odpadami powstającymi w domu rozsądnie. Do
usuwania zwykłych odpadów służy kosz, a odpady niebezpieczne należy przekazać firmie
obsługującej odbiór odpadów w mieście. Pozostawianie śmieci w przypadkowych miejscach bądź
pozbywanie się ich w sposób niewłaściwy jest zagrożeniem dla zasobów wody pitnej, dla środowiska
i w konsekwencji dla nas samych.
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cz. II – Jak stworzyć raperską piosenkę?
1.

Poczytaj o temacie konkursowym – substancjach niebezpiecznych w naszym otoczeniu, ich
eliminacji i zamiennikach. Poznaj tematykę i zanotuj swoje pomysły (hasła, ciekawostki).

2.

Poznaj gatunek muzyczny, jakim jest rap – wywodzi się on ze Stanów Zjednoczonych z lat
70tych XX wieku i polega na rytmicznym i ekspresyjnym wypowiadaniu słów, i ich rymowaniu
do zapętlonego podkładu instrumentalnego. W piosence raperskiej najbardziej istotną rzeczą
jest bit, czyli puls, rytm utworu oraz tekst, rym i przekaz. Posłuchaj w Internecie kilku takich
piosenek.

3.

Skorzystaj z warsztatów muzycznych, które zapewnia organizator konkursu.

4.

Teraz, gdy wiesz już jak i o czym napisać piosenkę oraz czym charakteryzuje się gatunek,
w którym należy ją stworzyć – spróbuj napisać swój tekst. Podczas pisania nuć go, śpiewaj
poszczególne fragmenty i sprawdź w praktyce, czy tekst wypowiedziany dobrze brzmi.
Wymyślaj krótkie zwroty, melodyjne, szybko wpadające w ucho. Zapisz je.

5.

Podczas pisania tekstu pamiętaj o stosowaniu rymów, to ważne w piosence, a w stylu raperskim
– bardzo ważne. Umiejętnie zastosowany rym nadaje piosence płynności! Istotny jest również
tzw. wordplay (z ang. gra słów). Jest to umiejętne, mądre wykorzystanie słów, ich
dwuznaczności oraz manipulacja nimi tak, aby przyciągnąć uwagę słuchacza. Dużym atutem
tekstu może być metafora, czyli przenośnia, która pozwoli w przewrotny sposób przedstawić
temat.

6.

Twój utwór powinien mieć zwrotki i powtarzający się pomiędzy nimi refren, który w odróżnieniu
od zwrotek powinien być prosty, dość krótki i wpadający w ucho.

7.

Pamiętaj o tytule piosenki – najlepiej, żeby był chwytliwy, ciekawy i oddawał tematykę oraz
nastrój piosenki.

8.

Skomponuj własną muzykę bądź dopasuj bity ogólnie dostępne (źródła zostaną podane na
warsztatach; możesz o nie również poprosić organizatora konkursu).

9.

Nagraj gotowy utwór przy akompaniamencie gotowych bit-ów lub, w przypadku własnej melodii
- przy akompaniamencie instrumentów, jeśli masz taką możliwość. Możesz do tego użyć np.
dyktafonu (np. ściągnij darmową aplikację na telefon lub użyj systemowej), możesz ściągnąć
darmowy program do rejestracji dźwięku (np. Audacity). Możesz też zrobić nagranie w formie
video przy wykorzystaniu telefonu bądź kamery. Przegraj utwór na dowolny nośnik pamięci.

