
ZESZYT Z ZIELONĄ POEZJĄ 
 

 

Julia Kochmańska 

 

ODA DO ZIEMI  
 

Gdy ludzie Ziemi nie trują  

zwierzęta dobrze się czują  

Cała przyroda się raduje  

gdy człowiek ją szanuje  

 

Każdemu zawsze miło jest  

gdy zwierzę zawsze cieszy się  

Więc nie psujmy mu humoru  

Po lesie spacerujmy bez rumoru  

 

Czystej wodzie płynąć  

nie przeszkadzajmy  

I ścieków do niej  

nie wylewajmy  

Dbajmy wszyscy 

 o czyste powietrze wszędzie  

I wtedy Ziemia szczęśliwsza będzie  

 

Zuzanna Burniak 

 

Każdy z nas ma czasem  problem, 

Gdy do kosza wrzuca śmieci:  

Do którego wrzucić plastik, 

Karton, szkło lub worek śmieci? 

Który kolor jest do czego? 

Który za co odpowiada? 

Więc zadanie to nieproste,  

Zapamiętaj więc na przyszłość 

I zrób z tego oczywistość: 

Śmietnik żółty odpowiada,  

Za odpady plastikowe, 

Kosz niebieski - za papiery,  

A zielony - szklane śmieci.  

Za odpady bioaktywne - kosz koloru 

brązowego. 

A co zresztą ?  

Gdy nie wiemy, wrzucić trzeba do 

śmietnika ogólnego! 

 

Więc pamiętaj, bardzo proszę,  

Każdy kolor jest wszak ważny, 

Bo pozwala segregować 

Wszystkie nasze odpady.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Karolina Mikutaniec 

 

Ekologia 

 

Ekologia ważna sprawa, 

Zabierajmy się do segregowania. 

 

Różne śmieci znajdujemy, 

Zaraz je segregujemy. 

 

Szkło w zielone już wrzucamy, 

O planetę naszą dbamy. 

 

Metal, plastik do żółtego kontenera 

wkładam, 

Dziadkom moim opowiadam. 

 

A niebieski jest na papier, 

Będę miała czysto w chacie. 

 

Segregacja prosta sprawa, 

Pożyteczna to zabawa! 

 

Szanuj Ziemię i przyrodę! 

Dostaniesz w przyszłości za to nagrodę… 



 

 

 

 

 

Szymon Koryluk 

Droga Ziemio – nasza planeto,  

nadchodzi ten wielki dzień - Twoje święto. 

 

Wiem, że Twoje największe marzenie  

to przez nas ludzi nieśmiecenie.  

Każdy w tym dniu śle najpiękniejsze 

życzenia, tylko czy są przez nas do 

spełnienia?  

 

Pragnę, by nie były to puste słowa,  

marzę, byś zawsze, Droga Ziemio, była 

zdrowa i zielona.  

Chroń, proszę, całe życie nas, zwierzęta i 

rośliny, a my, ludzie, dobrem Tobie 

odpłacimy.  

 

Będziemy o Tobie pamiętać nie tylko od 

święta, a Ty bądź nam, Ziemio, codziennie 

uśmiechnięta!  

 

 

 

 

 

Aleksandra Zięba 

 

Jak wszystkie grzeczne dzieci, 

Segreguję wszystkie śmieci. 

 

Pierwszy kubeł jest zielony 

I na szkło jest przeznaczony. 

 

Plastik wrzucam do żółtego 

Tu jest dużo zgniecionego. 

 

A niebieski kontenerek 

Na zgnieciony jest papierek. 

 

Liście, trawę z ogrodu mojego 

Wyrzucam do kubła brązowego. 

 

Wszystkie inne dziwne śmieci 

Na nie czarny worek leci. 

 

 

 

Gabriela Nowak 

 

Moja Ziemia piękna i czysta, 

Niegrzecznie by było ją zanieczyszczać, 

Dzieci podwórko ładnie sprzątają, 

Bo ekologia na topie się staje. 

 

Ziemia teraz już czysta,  

Przygląda się dzieciom z bliska. 

Gniewa się na tych co śmiecą, 

Bo zasad się nie trzymają. 

 

Czemu niegrzeczne chcą być te urwisy?  

Może myślą, że nic się nie stanie, 

Upuszczają papierki kilkanaście razy, 

A ja wciąż chora się staję. 

 

Więc proszę Was tylko o jedno, 

Zacznijcie już dzisiaj pomagać, 

Misję ekologiczną rozpoczniemy dziś  

I podróż dookoła świata! 

 

 

 

 



Natalia Broszko 

 

Segregacja 
 

W naszym lesie na polanie 

wielkie dzisiaj zamieszanie. 

Był tu chyba wróg przyrody 

i narobił wiele szkody. 

 

Siatki, puszki i papiery 

i butelki leżą cztery. 

Połamane młode drzewa, 

ptak już żaden tu nie śpiewa. 

 

Nie zaśmiecaj środowiska 

i nie zapominaj o tym: 

Ziemia sobie nie da rady, 

segregujmy więc odpady! 

 

 

 
 

 

Tomasz Antoniuk 

 

Czyste miasto 
 

Ekologia - ważna sprawa. 

W naszym mieście to podstawa. 

Śmieci segregujesz, 

nic nie ryzykujesz. 

Plastik, papier, szkło, 

oto segregacji tło. 

Zamiast obok trawnika, 

Wrzuć do śmietnika. 

Jeżeli Bolesławiec chce żyć, 

czysty musi być! 

Oliwia Kłoczko 

 

Tęcza 

 

Kiedy wyjdziesz na polanę 

i z radością spojrzysz w dal, 

wnet poczujesz wielką lekkość, 

a to bardzo miły stan. 

Tak się dzieje, gdy jest czysto, 

kwiatów i zieleni moc. 

Na obłokach tęcza błyśnie,  

Ty rozłożysz tutaj koc. 

Czyste miasto, zdrowe drzewa, 

wszystko to zasługa Twa, 

bo dbasz o przyrodę swoją, 

myśląc o niej każdego dnia. 

 

 

 

 

Milena Bik 

 

Śmieć w jednym miejscu  

i śmieć w drugim miejscu. 

Dla wielu osób to nie jest nic wielkiego. 

Ludzie się nie martwią,  

bo przecież to tylko parę małych śmieci.  

Planeta Ziemia już cała zapłakana  

i przez płacz mówi: "Posprzątajcie mnie, 

BŁAGAM!  

Zwierzęta cierpią, rośliny cierpią  

oraz Wy za kilka lat ucierpicie...". 

 Przyszli harcerze, dobre dusze  

i wzięli się za lasu sprzątanie.  

Planeta Ziemia już uspokojona,  

że wiele śmieci na niej wciąż zostanie.  

Morał tego wiersza łatwo można wynieść: 

 - Sprzątaj tę planetę,  

by zapewnić kolejnym pokoleniom 

przepiękne widoki.  

Dla chcącego nic trudnego! 

 

 

 



Grzegorz Dzięgiel 

 

Na leśnej polanie 

 

Na polanę przyszły dzieci, 

by posprzątać śmieci. 

Każdy dostał rękawiczki i worek, 

by podnieść z ziemi papier,  

puszkę czy korek. 

Zaraz będzie czysto w lesie, 

bo każdy jakiś śmieć podniesie. 

Wszędzie będzie czysto, świeżo, miło 

i wszystkim będzie lepiej się żyło. 

 

 

 
 

Adam Stawicki 

 

Ekologiczne Miasto 

 

Bolesławiec - miasto czyste. 

Śmieci zbiera- oczywiste! 

Nie zasypią nas odpady, 

bo dajemy sobie radę. 

Jesteśmy odpowiedzialni. 

Ekolodzy z nas nie marni. 

Na ulicy, czy parkiecie 

śmieci nigdy nie znajdziecie. 

My jesteśmy czyści, mądrzy, 

dla przyrody bardzo szczodrzy. 

O nią bardzo się troszczymy, 

bałaganiarzy wyrzucimy... 

 

Klaudia Stupiec 

 

Czysty Bolesławiec 

 

Gdy sprzątamy Bolesławiec, 

tęcza zawsze jest na niebie . 

Kwaśny deszcz już nie zagrozi nam, 

bo  wszyscy dbamy o powietrza stan. 

Słońca blask codziennie budzi nas, 

byśmy wstali, posprzątali 

i roślinki podlewali. 

 

 

 

 

 

Weronika Żmuda 

 

Wskazówki dla mieszkańców Ziemi 

 

Ekologia ważna jest, 

 więc przestrzegać trzeba jej.  

Plastik, metal, papier, szkło 

 to recykling- zapamiętaj to!  

 

Czysta woda liczy się, 

 każdy pić ją raczej chce,  

więc nie zanieczyszczaj, proszę, jej.  

 

Zwierzątka również ważne są, 

 nie dokarmiaj ich byle pleśnią. 

Pamiętaj o oszczędzaniu,  

wyłączaniu gazu,  

zatykaniu kranu. 

 

Te elementy ważne są, 

 Pamiętaj, proszę, to.  

Aby lepiej żyć, 

przestrzegaj zasad tych! 

 

 

 

 

 

 



Paweł Kamiński 

 

Planeta - mój dom 

 

Dbając o planetę,  

dbam o mój dom,  

o moją ziemię,  

mój oddech,  

czyste powietrze,  

błękit nieba,  

przejrzystość wody  

- to są oznaki zdrowej przyrody.  

Sadźmy młode drzewa,  

zakręcajmy wodę, 

 aby nasz świat był zawsze zielony.  

By ziemia zawsze  

istniała i swą zielenią  

nas nagradzała.  

Chrońmy ryby oraz ptaki,  

wśród rzeki i leśnej polany.  

Segregujmy śmieci, 

aby wszystko na naszej Ziemi  

było jak należy. 

 

 

 
Emilia Dzięgiel 

 

Ekologia 

 

Ekologia- cóż to jest? 

O tym będzie każdy wers. 

Trzeba dbać o przyrodę 

i ekologiczną rozprzestrzeniać modę. 

 

Wszystkie śmieci  

i odpady segregować musisz, 

wtedy resztę ludzi na tę modę skusisz. 

 

Trzeba zbudować środowisko nowe, 

piękne i przejrzyste niebo,  

kwiaty kolorowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dawid Sobolewski 

 

Duszno 

 

Duszę się w domu, 

duszę się w mieście! 

Co ze mną będzie? 

Gdzie się pomieszczę? 

 

Aż do mych drzwi wczesnego rana 

zapukała ekologia mała. 

Po czym głośno zawołała: 

- Posprzątaj tu z rana! 

 

Na to ja ziewnąłem krótko, 

posprzątałem aż milutko. 

Miejsca się zrobiło tyle, 

że biegałem ze trzy mile. 

 

A nazajutrz widzę wszakże, 

znów mi puchną śmieci w wiadrze. 

Nie ma na to innej rady, 

segreguję więc odpady! 

 
 


