
 

„Ziemia” 

W moich rękach Ziemia cała 

Oby nigdy nie płakała 

Oby czysta zdrowa była 

Bym i ja była szczęśliwa 

  

Co mam robić – prosta rada 

Mam pamiętać o odpadach 

Co możliwe mam przetwarzać 

Jak najmniej śmieci wytwarzać 

  

Mam oszczędzać wodę z kranu 

I nie chlapać bez umiaru 

Światło gasić, kiedy trzeba 

Ziemi stale nie podgrzewać 

  

Bo nam grozi ocieplenie 

I lodowców roztopienie 

A gdy klimat zmieni Ziemia 

Rozpoczniemy od kamienia 
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„Ekologia” 

Jest Ci ekologia bliska? 

Nie zaśmiecaj środowiska! 

Po pikniku, po biwaku 

Zawsze sprzątaj przedszkolaku! 

  

Nie rozrzucaj wkoło śmieci! 

Śmieć do kosza zawsze leci 

Dobrze, gdy do właściwego 

Segregację znaj kolego! 

  

Szanuj zieleń, nie depcz trawy 

I wybieraj do zabawy 

Otoczenia odpowiednie 

Niech przy Tobie kwiat nie więdnie! 

  

Dbaj o ilość lania wody 

Nie lej tylko dla przygody 

Woda ważna jest dla życia 

Czysta – zdatna do użycia 



Wody więc nie zanieczyszczaj 

Jeśli ekologia bliska 

By też mogły żyć zwierzęta 

I rośliny – zapamiętaj! 

  

Dbaj o otoczenie całe 

Źródła mocy doskonałe 

Czerp energię z wiatru, słońca 

Nie świeć światła tak bez końca 

  

Musisz zadbać o planetę 

Szanuj ją tak, jak Kobietę 

Stosuj dobre zachowania 

Warte do naśladowana 
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Gabriela Skrzypczak                                                                        

                                    RATUJMY ZIEMIĘ 

 

                 Ziemię mamy tylko jedną  

                 Więc szanujmy Ją, 

                  Bo cóż z nami stanie się, 

                  Gdy zniszczymy własny dom. 

 

                             Giną ptaki i zwierzęta, 

                             Giną drzewa w lesie, 

                             Nic nie robiąc, wciąż czekamy  

                             Co nam los przyniesie? 

 

                    Dość lenistwa – ruszmy razem 

                    I działać zacznijmy, 

                    Żeby żyć móc na tej Ziemi 

                    Więzy zacieśnijmy. 

 

                                Chrońmy lasy, chrońmy wodę, 

                                 Dbajmy o przyrodę, 

                                 Uczmy kochać las i łąkę 

                                 Pokolenia młode. 

 

 

 

 

Gabriela Skrzypczak 

                                      OBIETNICA 

 

My mali Strażnicy Przyrody 

Ziemio  dziś obiecujemy Tobie: 

Chronić twe pola i łąki 

Dbać o żuki i biedronki 

Chronić twe morza i wody 

Nie zanieczyszczać przyrody. 

Dbać o zwierzęta, rośliny 

Nie znęcać się nad nimi. 

Karmić, poić i podlewać 

Wciąż sadzić młode drzewa. 

Aby, gdy odejdziemy - 

Ziemia nadal istniała 

I swym wyglądem 

wszystkim Raj przypominała. 

 



 

Bożena Forma 

                           ZIEMIA 

 

                Nasza Ziemia to piękna kraina, 

                na niej skały, lądy, morza. 

               Wiele różnych przedziwnych zjawisk, 

                i tajemnic w sobie chowa. 

                          Wszyscy zawsze dbajmy o Ziemię,  

                           aby oazą dla nas była. 

                           By jej człowiek nie zaśmiecał, 

                           pełnią życia nam tętniła. 

                 Brudna woda, nieczyste powietrze, 

                 precz spaliny, nieczyste odpady. 

                Więcej tego nikt z nas już nie chce 

                 nowe trzeba mieć zasady. 

                            Wszystkie żale dziś ludziom ogłaszaj 

                             Niechaj ciągle o ciebie dbają. 

                             Nasza Ziemio niech cię mieszkańcy 

                             Wciąż z odpadów oczyszczają. 

                . 

 

 

 

 

 

Wiktor Lelewa 

                           ŻYJ Z PRZYRODĄ W ZGODZIE 

 

           Na wycieczce, na kolonii, 

           Tam, gdzie rzeka, tam, gdzie las, 

           Skarbów ziemi trzeba bronić 

           Kwiatów, zwierząt, drzew i gniazd. 

 

                    Żyj z przyrodą w zgodzie! 

                    Odsuń od niej zło! 

                    I pamiętaj, co dzień, 

                    Żeby chronić ją. 

 

            Żyj z przyroda w zgodzie! 

            To wspaniała rzecz: 

            Na ziemi, na wodzie 

            Warto druhów mieć. 

                       

                     Żyj z przyroda w zgodzie! 

                     To przynosi  plon! 

                     Wszystkim się z nią podziel, 

                     Jej bogactwa chroń! 

 

             Czy to stary, czy też młody, 



              Liść i człowiek, ryba, ptak, 

              Każdy cząstka jest przyrody, 

              Więc śpiewajmy wszyscy tak: 

 

                        Żyj z przyrodą w zgodzie... 

 

 

 

Jan Kasperkowiak 

                            MALI STRAŻNICY PRZYRODY 

 

Dziś ekologia modne słowo, 

Przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową. 

Jej strażnikami się ogłaszamy, 

Od dziś przyrodzie my pomagamy. 

 

Gdy ktoś bezmyślnie papierek rzuci, 

Musisz takiemu uwagę zwrócić. 

Nie można przecież bezkarnie śmiecić, 

To wiedzą nawet przedszkolne dzieci. 

 

Nie wolno łamać gałęzi drzew, 

Bo piękny płynie z nich ptasi śpiew. 

A kiedy bocian wróci z podróży, 

Gniazdo niech znajdzie, na nie zasłużył. 

 

Pozwól dżdżownicy do ziemi wrócić, 

Po co jej dzieci mają się smucić. 

Niech barwny motyl siada na kwiatach, 

Żyje tak krótko, niech wolny lata. 

 

A zimą nakarm głodne ptaki. 

Sikorki, wróble, wrony, szpaki. 

Powieś na drzewie karmnik mały, 

Będą ci wiosną za to śpiewały. 

 

Choć ekolodzy jeszcze z nas mali 

Uczyć będziemy tego wandali. 

Matka natura nam wynagrodzi, 

Jeśli z przyrodą będziemy w zgodzie. 

 

Ja mówię wam, przyrodę znam. 

Więc kocham ją i chronię ją: 

Trawę, liście, kwiaty wszystkie. 

Sarny, ptaki i robaki, żółwie, żaby, ryby, kraby 

Krokodyle i motyle. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


