
Czy wiesz, że dziś jest Dzień Ziemi? 

Nasza planeta obchodzi swoje święto.  

Spójrz  

 

 

 

To nasza planeta widziana z kosmosu. Co możesz 

o niej powiedzieć?  

Czy wiesz, jakie problemy dotykają naszą 

planetę? Kto lub co je powoduje? 

Jak możemy im zapobiec? Pomyśl i odpowiedz. 



Jak można nazwać osobę, która dba o 

środowisko?  

Ekolog – to specjalista w dziedzinie ochrony 

przyrody. To osoba, która żyje w zgodzie z 

naturą, dba o środowisko, o zużycie wody i 

energii, segreguje odpady.  

A ty, co zrobisz dziś dla naszej planety? 

Może zostaniesz małym ekologiem?   

Do dzieła!  

 

Posłuchaj piosenki „Dbajmy o przyrodę” 

 

 

„DBAJMY O PRZYRODĘ" 

(sł. I muz. J. Kucharczyk) 

 

1. Gdzieś na Drodze Mlecznej w Układzie 

Słonecznym 

jest nasza planeta – Ziemia. 



A na tej planecie mieszkają ludzie, 

zwierzęta, rośliny i drzewa. 

 

I od nas, ludzi, zależy, czy Ziemia 

to miejsce piękne i czyste. 

Czy słońce świeci, śpiewają ptaki, 

czy dobrze tu żyje się wszystkim. 

 

Ref.: Kiedy będę duży, będę dbał o Ziemię, 

żeby tutaj było piękniej i zieleniej. 

Żeby ludzie żyli w środowisku czystym 

i byli radośni, zdrowsi i szczęśliwsi. 

 

Dbajmy więc o Ziemię, dbajmy o przyrodę, 

niech powietrze zawsze będzie czyste, zdrowe 

i przejrzyste wody w rzekach i jeziorach. 

Dbajmy o to dla nas i przyszłych pokoleń! (2 x) 



 

Parlando: Od nas też zależy, jak będzie na 

Ziemi, 

choć jesteśmy mali, już tak dużo wiemy! 

Śmieci segregujmy, wodę oszczędzajmy! 

O naszą planetę dbajmy! O naszą planetę 

dbajmy! 

 

I od nas, ludzi, zależy, czy Ziemia 

to miejsce piękne i czyste. 

Czy słońce świeci, śpiewają ptaki, 

czy dobrze żyje się tu wszystkim. 

 

Ref.: Kiedy będę duży, będę dbał o Ziemię, 

żeby tutaj było piękniej i zieleniej. 

Żeby ludzie żyli w środowisku czystym 

i byli radośni, zdrowsi i szczęśliwsi. 



 

Dbajmy więc o Ziemię, dbajmy o przyrodę, 

niech powietrze zawsze będzie czyste, zdrowe 

i przejrzyste wody w rzekach i jeziorach. 

Dbajmy o to dla nas i przyszłych pokoleń! (2 x) 

 

Czy wiesz, że … 

Parlando – to sposób wykonania melodii 

wokalnie zbliżony do mowy 

 

 

Odpowiedz na pytania:  

Z ilu zwrotek składa się ta piosenka? 

Czy melodia piosenki jest wesoła czy smutna? 

O jakiej planecie jest mowa w piosence? 

Jak wygląda nasza planeta? 

W jaki sposób musimy o nią dbać? 
  



 

Piosenka pochodzi z płyty Olek i Ada wyd. MAC 

Edukacja – udostępniona tylko i wyłącznie na 

potrzeby nauczania zdalnego. (sł. i muz. J. 

Kucharczyk)  


