
 

 

Zachęcamy Was do wysłuchania oraz nauki słów i melodii piosenek o naszej planecie. 

 

1. Śpiewające Brzdące - Nasza planeta - Piosenki dla dzieci. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I 

 

Tekst piosenki: 

1. Nasza planeta wzywa nas, 

Na Ziemi misję zacząć czas. 

Wołamy głośno S.O.S. 

Pomoc potrzebna Ziemi jest. 

  

Ref. Trzeba nam zieleni, 

Czystej atmosfery, 

Segregacji śmieci, 

Pomogą w tym dzieci. 

  

2. Ekologiczna misja trwa, 

Sadzimy drzewa gdzie się da. 

Wołamy głośno S.O.S. 

Pomoc potrzebna Ziemi jest. 

 

Ref.  x2 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I


2. ZoZi - Świat w naszych rękach (ekologiczna piosenka dla dzieci). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE 

 

Tekst piosenki: 

1. Ci co lubią segregację, 

Otóż oni mają rację, 

Gdy w osobne pojemniki, 

Lecą papier, szkło, plastiki. 

 

Ref. Cały świat jest w naszych rękach, 

Właśnie o tym ta piosenka, 

Możesz dbać o cały świat, 

Chociaż masz niewiele lat. 

 

2. A recykling trudne słowo, 

Chodzi o to by na nowo, 

Z naszych śmieci zrobić coś, 

Papier, plastik albo szkło. 

 

Ref.  

 

3.Więc dorośli oraz dzieci. 

Posłuchajcie, 

Sprawą śmieci trzeba zająć się dziś, 

Żeby jutro dobrze żyć. 

 

Ref.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE


3. Ziemia wyspa zielona  - Piosenka Dla Dzieci – PiesioTv. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uJBvuP8jEzs 

 

Tekst piosenki: 

1.Nie warto mieszkać na Marsie,  

nie warto mieszkać na Venus.  

Na Ziemi jest życie ciekawsze,  

powtarzam to każdemu  

 

Ref. 

Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,  

wśród innych dalekich planet.  

To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,  

więc musi być bardzo zadbany.  

 

2.Chcę poznać życie delfinów  

i wiedzieć co piszczy w trawie. 

Zachwycać się lotem motyla  

i z kotem móc się bawić.  

 

Ref. 

3.Posadźmy kwiatów tysiące.  

Posadźmy krzewy i drzewa,  

niech z nieba uśmiecha się słońce,  

pozwólmy ptakom śpiewać.  

Ref. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uJBvuP8jEzs


 

4. Śpiewające Brzdące - Ekologa znak - Piosenki dla dzieci. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JIEDy5UiRPU 

 

Tekst piosenki: 

1. Niech zieleni się przyroda 

bo w przyrodzie tlen i woda 

Chcę by wszystko kwitło, żyło 

by powietrze czyste było 

 

Ref. Auto – nie, rower – tak 

Ekologa to jest znak 

Auto – nie, rower – tak 

Ekologa to jest znak 

Auto – nie, rower – tak 

Ekologa to jest znak 

Auto – nie, rower – tak 

Ekologa to jest znak 

 

2. Nie chcę spalin, nie chcę dymu 

I w powietrzu nie chcę pyłu 

Nie chcę chemii w mym ogrodzie 

Ja z przyrodą chcę żyć w zgodzie 

 

Ref. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JIEDy5UiRPU


 

5. Moja Planeta - Piosenka dla dzieci- Majka Jeżowska 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cZ-nwKdwPc4 

 

Tekst piosenki: 

 

Moja planeta jest całkiem nie z tej ziemi  

Moja planeta nie ma ceny  

Moja planeta jest rano niewyspana  

Moja planeta jest tam gdzie Ty i mama.  

 

Moja planeta nie spadła tu z księżyca  

Moja planeta to tajemnica  

Moja planeta raz zimna raz przegrzana  

Moja planeta jest tam gdzie Ty i mama.  

 

Ref. SOS - to Ziemia woła ludzi  

Jutro tlen już trudniej będzie zbudzić  

SOS - ratujmy siebie sami  

SOS - do siebie wysyłamy  

 

Moja planeta miłości się nie boi  

Moja planeta broń rozbroi  

Moja planeta zna dobre obyczaje  

Moja planeta nam wszystkim dłoń podaje  

 

Ref. SOS - to Ziemia woła ludzi...  

 

(SOS! SOS! SOS!) 

Tak to prawda  

Ziemia była cierpliwa 

Ale teraz musi 

Teraz musi być żywa  

 

https://www.youtube.com/watch?v=cZ-nwKdwPc4


6. Ochroń ziemię - piosenka z tekstem 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3oEy3cS29W8 

 

Słowa i muzyka: Krystyna Gowik 

Tekst piosenki: 

I. Mieszkamy na wielkiej kuli. 

Ta kula to nasza Ziemia. 

Dorośli ciągle na tej Ziemi 

chcą wszystko zmieniać. 

Wycinają drzewa, 

śmiecą na leśnej łące, 

czarny dym z kominów leci 

i zasłania słońce. 

Ref. Ochroń Ziemię bądź jej przyjacielem. 

Ty i ja - jest tu dzieci wiele. 

Im więcej nas, tym dla Ziemi lepszy czas. 

II. Gdy wszystkie na świecie dzieci 

zadbają o piękno Ziemi, 

to wszystko skończy się szczęśliwie, 

nic się nie zmieni. 

W ogromnym kosmosie 

Ziemia się nie zgubi, 

gdy ją każdy mały człowiek 

nauczy się lubić... 

Ref. Ochroń Ziemię... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3oEy3cS29W8


7.  Poważna Sprawa - piosenka ekologiczna dla dzieci. 

https://www.youtube.com/watch?v=iNJeMifYcL4 

 

Muzyka, słowa i aranżacja: Joanna Bernat 

Tekst piosenki: 

1.Źle na świecie dzieje się, 

Jak w koszmarze, jak w złym śnie 

Bo choć tłum dorosłych wie 

Zapomina o tym że… 

 

Ref. Prąd i wodę oszczędzać trzeba, 

Chronić lasy – zabytkowe stare drzewa. 

Oczyszczać wyziewy i trujące ścieki, 

By chronić atmosferę, oceany i rzeki. 

Śmieci sortować i przetwarzać, 

Bo to przecież poważna sprawa. 

No i dbać o zwierzęta – naszych małych braci 

By za ludzkie błędy nie musiały płacić. 

 

2.Chociaż mam tak mało lat 

Bardzo chcę ratować świat. 

A kto świat ratować chce 

Musi wiedzieć o tym że… 

 

Prąd i wodę oszczędzać trzeba… 

 

3.Przyjdzie kiedyś taki czas, 

Gdy dorośnie każdy z nas 

I nie będzie tak już nie, 

Już nie zapomnimy że… 

 

Prąd i wodę oszczędzać trzeba… 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iNJeMifYcL4

