
ROZWAŻANIA O
ZIEMI

Oby przetrwała nasza Ziemia 
 od niej zależą  nasze przyszłe pokolenia.

 Żyjmy w zgodzie z naturą,
 bo inaczej będzie na Ziemi ponuro.

                                                        Bartek

Dbajmy o ziemię,
 choć to ogromne brzemię. 
 Lecz od tego brzemienia 

 zależy czy przetrwa Ziemia. 
 To dla nas ważne,

 bo na Ziemi sobie żyjemy 
 i swe uprawy na niej siejemy.

Nasze motto to: myślę
globalnie, działam lokalnie. 
 Nadal możemy Dzień Ziemi

świętować,
 choć się uczymy zdalnie.

Alex

Musimy dbać
o Ziemię!

Niech każdy
segreguje

śmieci,  żeby
Ziemia nie

była ponura.
 Niech każdy
o Ziemię dba
 a lenistwu
mówimy:

 pa pa. Laura
 



Dbam o Ziemię, zwierzęta i kwiaty,
bo chcę ratować jej piękne szaty.

Zamiast wskakiwać do wanny,
wybieram prysznic poranny.
Pakuję plecak, trochę wody

i ruszam piechotą do swojej szkoły.
Nadia

 
Gdy podniosę plastikową butelką, 
do domy ją szybko wezmę. 
 Nie zużywam dużo wody, 
 a o zaniedbywaniu powietrza 
 po prostu nie ma mowy. 
 Szklaną butelkę zabiorę, 
a gdy widzę śmieci
w reklamówkę je zbiorę.
      Natalia

 Dbamy o Ziemię, bo to ważna rzecz,  
więc sprzątamy śmieci. 

 O wodę dbamy,  gdy z kranu ciągle nie leci.
Bateria, jak się wyleje, to może być 

pożar w lesie. Dbajmy o naszą planetę!
Zofia 



O Ziemię trzeba dbać trzeba,
 sadzić kwiaty, a chwasty wyrywać,

używać kompostu, segregować śmieci,
bo to prosta sprawa, używać papieru z

recyklingu, by ratować drzewa. Nie
wyrzucać wszystkich śmieci, bo można

je wykorzystać, stare zabawki oddać dla
potrzebującego. Klaudia

 

Dbać o Ziemię nie jest ciężko,
to nic trudnego, słowo!

Podnieś śmieć, wrzuć do kosza,
ale odpowiedniego – nie byle jakiego.

A kartek na bazgroły nie marnuj 
 i najważniejsze do morzanic nie wyrzucaj 

a starsze rzeczy  na zbiórkę oddawaj. 
 Połącz wszystko w całość 

a będziesz żył w zgodzie z planetą.
I warto podkreślić, że Ziemia,
to nie jeden wielki śmietnik!!!

Wojciech
 



Ja dla ziemi robię wszystko -
pomagam jej i jestem blisko. 

 Jeśli parę kropel z nieba zleci 
 zaraz do mojego  wiaderka w ogródku wleci.

Podlewamy kwiatków dużo
 i dbamy o własne podwórko. 

 Ziemia czysta i zdrowa 
bardzo nam potrzebna jest , 
bo daje jedzenie i wodę też. 
 To jest też nasza przyroda,

  czystość i higiena  tylko jej urody doda. 
Maria

Ziemia naszą jest Królową,
więc dbajmy o nią. 

Trzeba wodę zakręcać 
a nie w kółko odkręcać.

Zapominać potem o niej 
i marnować ją od pokoleń. 

Gdy z pokoju wnet wybiegasz 
to światło zgaś raz po raz,
to czasu dużo nie zajmuje,

więc się pośpiesz –
Ziemia Ci podziękuje.

Maja 



Dla Ziemi robię wszystko,
żeby z niej nie wyszło śmietnisko.
 Nie marnuję wody 
 i tobie to polecam. 
 Śmieci segreguj i pamiętaj,
 aby zakręcać wodę,
żebyś zawsze mógł 
 pić świeżą, czystą wodę.
      Olivia

Nie masz
pojęcia, ile

śmieci
produkujesz.
Policz 1, 2, 3,

twoja rodzina
ma już 5 śmieci

więcej, a co się z
nimi dzieje?

Tylko pomyśl! 
Sambor

 

Ziemia ważna rzecz 
i ogromna także jest. 

Mamę tatę wezmę za rękę 
i zakończę zwierzęcą mękę. 
Śmieci zbiorę – plastikową
butelkę do domu zabiorę 

A choć bateria to mała rzecz
naprawdę dla środowiska

zabójcza jest.
Kora

 



DOBRE RADY:)

Kluczyki od auta
zostawiamy

Bo na rolki się
wybieramy.

 

Spaliny to zła rzecz jest
Więc roweru zrobię dziś test.

Spalinom mówię nie
Więc rowerem w świat ruszać chcę

Jadąc z rodziną, śmieję się.
 

Jeśli o środowisko dbasz 
Chętnie na spacer

pójdziesz w las.
 

Auta pożegnamy-
A rowery przywitamy!

 
Nie rób spalin, bo to złe

Tylko na rower 
wybierz się

 

O środowisko 
dbamy, spalin nie

wytwarzamy.
A śmieci nigdy
nie spalamy.

 

Zamiast autem jechać w długą drogę
Weź deskę albo hulajnogę.

 


