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Każde dziecko dobrze wie,

by sortować śmieci swe.

By planeta czysta była,

I urodą swą raczyła

Dbają duzi, dbają mali,

to nasz świat się nie zawali. 

Alicja



  

Nasza ziemia piękna jest,

każdy dobrze o tym wie.

Dbajmy o nią, nie 

zanieczyszczajmy,

to dla niej najlepszy lek.

Doceniajmy jej plony, 

przedszkolaki, maluchy, 

średniaki, starszaki!!!

Amelia



  

Ziemio nasza kochana,

obiecujemy Ci dziś z rana.

Chronić lasy i łąki, dbać o 

żuki i biedronki.

Chronić morza i wody,

nie zanieczyszczać przyrody.

Jaś



  

Piękna nasza Ziemia całą,
kwiatom, drzewom za to chwała.

Są zwierzęta, wody, morza,
a ze zjawisk Polarna Zorza.

Dbać o nią trzeba bo nam 
dostarcza chleba.

Sprzątajmy więc wkoło,
ochoczo i wesoło.

Gdy tego dopilnujemy, razem 
długo żyć będziemy.

A jak nie będziemy jej lubić
to koronawirus zdoła nas ubić. 

Adaś S.



  

Kochana Ziemio,

kocham być częścią Ciebie,

zamieniać się w Gwiazdy 
dla mamy

i być Słońcem dla Taty,

być małym Punkcikiem dla 
Ciebie :) 

Hania



  

Tutaj plastik i butelka, kapsel, 
puszko, część żagielka.

Brudno wszędzie, fetor wszędzie, 

co to będzie, co to będzie?

Czy nie lepiej by nam było, 
żyć w czystości, że aż miło?

Piękne lasy, czysta woda, 
psuć to wszystko wielka szkoda.

Dbajmy wszyscy los ziemi, 
by nie znikła z kosmicznej 
przestrzeni.

Julia



  

Jedna ona jest, na której żyjemy
Zacznijmy o nią dbać, bo nie 
przeżyjemy.
Wycinamy lasy, zaśmiecamy wody.
Zabijamy zwierzęta, a czy tego 
chcemy?
Stop już, stop tym złym praktykom
Bo inaczej ziemia, da nam pstryczka 
znikąd.
Zmieńmy domy, zmieńmy miasta
Korzystajmy z ziemi tylko co łaska.
Nie jesteśmy sami na tej pięknej ziemi
Walczmy, krzyczmy, bo się już nie 
zazieleni.

Klara



  

Ziemio nasza kochana!

Przez ludzi zanieczyszczana.

My dzieci z Miejskiego 
Przedszkola nr 93

z okazji Twojego dnia życzymy 
Ci.

Czystego powietrza, lasów 
zielonych,

rzek i jezior zdrowych, 
zwierzaków ucieszonych.

A my jak tylko umiemy,

zawsze pomagać będziemy!!!

Patryk B.



  

Dziś jest 
święto Ziemi,

las się zazielenił.

Ptaszków dużo lata, 

są ozdoba świata.

Szymon



  

Moja Ziemio 
ukochana, 

daj mi kwiatki do 
wąchania, 

daj mi kotka do 
tulenia

i Garfusia do 
miauczenia.

Karol



  

Przyszła Ziemia do Jowisza

"Jak ja strasznie kaszlę dzisiaj,

Cała swędzi mnie skorupa

I okropnie kłuje tutaj"

Jowisz starym był doktorem 

Leczył wszystkie gwiazdy chore

Galaktyki i komety

Czarne dziury i planety

Więc pogrzebał Ziemi w 
chmurach

"Wzrosła ci temperatura!"

Bada Ziemię i się trudzi

"Moja droga, ty masz ludzi!

Lasy ci powycinali

Strasznie kopcą kominami

Oceany zaśmiecili

Atmosferę poniszczyli"

Tu się Ziemia zasmuciła

Przecież matką dla nich była

Latem słonkiem ogrzewała

Zima śniegiem posypała

I żywiła

I nosiła

Teraz takie są wyniki

Że ci ludzie to szkodniki!  

Remigiusz
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