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Katarzyna Wawrzak 

                                      NA RATUNEK ZIEMI 

 

Kiedyś były inne czasy, wszędzie rosły bujne lasy. 

Czyste niebo, słońca blask, jakże piękny był to czas 

Zwierząt było co nie miara, w czystej wodzie ryby, raki, 

Iść do lasu aż się chciało zbierać rydze i maślaki. 

Chrońmy zieleń i zwierzęta, bo przyroda jest zaklęta. 

Sadźmy kwiaty, piękne drzewa, bez nich przecież żyć się nie 

da. 

Lasy to są płuca Ziemi, kto zrozumie, ten doceni. 

Że bez lasów straszna bieda, że bez lasów żyć się nie da. 

Nie ma to jak iść do lasu, jak najdalej od hałasu. 

W wielkiej ciszy i spokoju słuchać ptaków i much roju. 

W czystej wodzie moczyć nogi, łowić ryby, zbierać grzyby 

Biegać po zielonej łące, liczyć kwiaty i zające.   

 

 

Alina Zwoźniak 

                            EKO< EKO  - EKOLOGIA 

 

Eko, eko, ekologia 

To higiena i biologia 

To ochrona czystej wody 

To działania dla przyrody. 

          Eko,eko, ekologia 

          Żeby Odra była modra 

          Żeby było mniej w niej śmieci 

          Niech zadbają o to dzieci.  



Kiedy masz ochotę zjeść loda – to jesz! 

Kiedy chcesz się napić, to pijesz co chcesz. 

Lecz po każdym lodzie zostanie papierek, 

A po coli, sokach - stosy puszek i butelek. 

            Jeśli masz ochotę na Frugo – to pijesz, 

            Jeśli chcesz być czysty, to często się myjesz. 

            Żebyś mógł się umyć musi być czysta woda, 

           Czyste środowisko i czysta przyroda. 

Nie wyrzucaj gazet, daj je na makulaturę, 

Bo z makulatury mamy papier i tekturę. 

A z papieru można zrobić książki i zabawki, 

Dzięki temu będzie więcej drzewa na huśtawki. 

             Posegreguj śmieci – tutaj szkło, a tam metale. 

             Z plastiku w fabryce zrobią mnóstwo nowych lalek. 

             Kapsle i butelki, stare szmaty daj do skupu, 

              Za to kupisz sobie pyszne lody, parę butów. 

 

 
 

P.Lasowski 

                    NA SKRAJU LASU 

Na skraju lasu tablica 

Ostrzega w słowach paru: 

„Uwaga! 

Nie pal ognia! 

Niebezpieczeństwo pożaru” 
Zapamiętaj te słowa 

Przed zbieraniem grzybów lub malin. 

Las rośnie bardzo powoli 

Lecz bardzo szybko się pali. 

 



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 małe 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. 

 

 
 
 
 

 



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. 

 

Władysław Broniewski 

                                      POSŁUCHAJCIE TEJ PROŚBY 

 

Jestem sobie kosz do śmieci. 

Do mnie, do mnie chodźcie dzieci! 

Stoję sobie przy tym świerku, 

pełno chciałbym mieć papierków. 

 
 

Bożena Forma 

                         ZJADAJ WARZYWA 

 

Różne warzywa leżą w koszyku. 

Będzie z nich zdrowych potraw bez liku. 

Z papryki, ogórka, główki sałaty, 

Dobrą sałatkę przyrządzę dla taty. 

 

Zjemy buraczki z chrzanem lub same, 

Jako przystawkę dziś na śniadanie. 

Z kapusty białej, albo pekińskiej 

Surówkę zrobię całej rodzince. 

 

 
 

 
 



Ze smakiem można zjeść kalarepkę, 

Schrupać marchewkę, potem rzodkiewkę. 

Stara teoria jakże prawdziwa 

Chcesz wciąż być zdrowym 

Zjadaj warzywa! 

 

Maria Niwińska 

                                      PROŚBA 

 

                       Nie rwij kwiatków na spacerze, 

                       bo ci uschną . 

                       A bez kwiatków w polu, w lesie 

                       będzie pusto. 

                                  

                                   Niechaj rosną, niechaj kwitną 

                                   długo jeszcze 

                                   niech się grzeją w letnim słonku, 

                                   kąpią w deszczu. 

 

 



Janina Chrząszczewska 

                                       GNIAZDKO 

 

Ukryte w gałęziach                                Nie ruszył go wcale 

tarni czy kaliny,                                     i tylko czasami 

Jaś znalazł gniazdeczko                         w gaik kalinowy 

maleńkiej ptaszyny.                                Zachodził rankami. 

    Chociaż miał ochotę,                                Popatrzył, 

posłuchał, 

     nie ruszył go wcale                                  jak ptaszki 

śpiewały 

     listkami na powrót                                   i radością 

ptaszków 

     zakrył doskonale.                                     Cieszył się dzień                  

cały. 

 

 

W. Ścisłowski 

                       O CO LAS PROSI CZŁOWIEKA 

 

Nie rań mnie i nie obdzieraj z kory 

Nie niszcz grzybni w mojej ściółce. 

Nie wycinaj na mym pniu różnych imion. 

Nie uszkadzaj moich korzeni. narzędziami blaszanymi lub 

szklanymi. 

Nie rozpalaj u mnie ani w moim sąsiedztwie ognia. 

Nie szczędź troski i czasu na pielęgnowanie mnie, 

Zabezpieczenie i chronienie. 

 
 



Teresa Fiutowska 

                                    ROZMOWY Z KROPLĄ WODY 

     

-Jestem kropla, bardzo potrzebna, kropla wody. 

-Komu ? 

-Ludziom. 

-Do czego? 

-Do picia, mycia i gotowania, zmywania naczyń  

  i do sprzątania. 

-Skąd przychodzisz kropelko? 

-Z rzeki. 

-Oj, to nie jesteś czysta, 

  bo do rzeki wpadają ścieki. 

-W goście brudna nie przychodzę. 

  Piorą mnie do czysta w drodze. 

-Jaką odbywasz drogę? 

-Przez różne sitka, filtry i rury, 

  płynę coraz bardziej czysta 

  o dziwo do góry. 

-Twoja czystość warta pochwały... 

-Moja? To wielu ludzi trud niebywały, 

  by do picia, do prania, do mycia 

  dla was i ludzi wszystkich 

  nie zabrakło nigdy w kranach 

  wody czystej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 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! 

                    Odsuń od niej zło! 

                    I pamiętaj, co dzień, 

                    Żeby chronić ją. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

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. 

 

 

 

 


