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Piękna Ziemia to nasz raj, 
Więc ją kochaj  i o nią dbaj, 
Ziemia ta na świecie jedyna, 
A tak wiele przed nami ukrywa. 
 

Ziemia to nasz wspólny dom, 
Na niej żyjemy, 
Na niej mieszkamy, 
Tylko czasami jej nie sprzątamy. 
Dała nam dom, jedzenie, 
Wodę  i schronienie, 
A my jej co? Zanieczyszczenie. 
 

Góry śmieci leżą w lasach, 
W jakich my mieszkamy czasach? 
Każdy niech po sobie sprząta, 
Wtedy ziemię się wysprząta. 
Fabryki z kominów dym wypuszczają, 
Przez co planetę bardziej zanieczyszczają. 
A te wszystkie fabryki, 
To ludzkie wybryki. 
Każdy człowiek stary, młody, 
W domu nie oszczędza wody. 
W morzu wody ubywa, 
I niestety plastiku przybywa. 
Jeżeli chcemy mieć planetę czystą, 

Musimy o nią zadbać. 
Pierwszy warunek – dbaj o jej szacunek, 
Drugi to taki – segreguj śmieciaki, 
Trzeci powód – zacznij oszczędzać zapas wody, 
Czwarty jest taki, aby fabryki filtry zakładały, 
Jest jeszcze jeden – musimy walczyć o cuda 
natury. 
Ziemio dziękujemy Ci że, 
Obdarzyłaś nas górami, dolinami, 
I pięknymi pejzażami. 
Dałaś lasy pełne zwierzyny, 
Wszędzie słychać śpiew ptaszyny. 
Co roku przychodzi wiosna, 
Piękna i radosna. 
 
Kochana Ziemio, planeto nasza, 
Dzisiaj obchodzimy twoje święto – Dzień 
Ziemi. 
Życzę ci żebyś na zawsze z nami została, 
Chociaż człowiek ciągle cię niszczy, 
Proszę Cię żebyś się mu nie dała, 
I żebyś nas nosić na sobie chciała. 
W zamian obiecujemy, 
Dbać o ciebie przez rok cały.  
Wszystko dla naszej kochanej ziemi.  
Nigdzie nam lepiej nie będzie! 
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„Święto Ziemi” 

Każdy człowiek przecież wie 
czystość to najlepsza rzecz. 
Czystość w domu, 
czystość w szkole, 
czystość wszędzie, bo i pole. 
Łąka czysta, droga też, 
Miło wtedy idzie się. 
Zbliża się już święto Ziemi 
Wielkie święto, to już wiemy 
Więc szanujmy Ziemię w koło, 
Wtedy będzie nam wesoło. 
Uśmiech każdy będzie miał 
Bo szanować każdy chciał. 
Wiosna, lato, jesień, zima, 
Ziemia czystość przypomina. 
Ludzkość świata to stosuje,  
nikt się już nie wyłamuje. 
Droga Pani, drogi Panie 
Uczmy się dotrzymać zdanie 
Pielęgnujmy Naszą Ziemię 
Będzie miło nam szalenie. 
 


