
 

 

Dzień ziemi 2020  

Piosenki, wiersze i inne 

atrakcje… 

 
 

 

Dzień ziemi to okazja do pomyślenia o naszej planecie i pięknie, które nas otacza. Jeśli 

masz ochotę miło spędzić ten dzień, to zajrzyj w poniższe linki! 

Na początek coś muzycznego - znasz może piosenkę o Duszkach? Znajdziesz ją pod 

adresem https://www.youtube.com/watch?v=wUfDQQFMhII 

Autorką słów piosenki jest Danuta Gellner. W nagraniu użyto 3 pierwsze zwrotki i 

refren. 

                        „Duszki, duszki…”  

 

1. Żyją w lesie małe duszki, które czyszczą leśne dróżki. 

Mają miotły i szufelki, i do pracy zapał wielki. 

  Refren:  Duszki, duszki, duszki leśne, 

                Wstają co dzień bardzo wcześnie 

                 I ziewając raz po raz 

                 Zaczynają sprzątać las. 

2. Piorą liście, myją szyszki, aż dokoła wszystko błyszczy. 

Muchomorom piorą groszki, bo te duszki to czyścioszki. 

                 Duszki, duszki, duszki leśne... 

3. Gdy ktoś w lesie czasem śmieci, zaraz duszek za nim leci. 

Zaraz siada mu na ręce, grzecznie prosi nie śmieć więcej. 



                  Duszki... 

4. Chcemy czysto mieć wokoło, pracujemy więc wesoło. 

Wszystkie śmieci pozbieramy i do kosza powrzucamy. 

 

Ten, i inne teksty ekologiczne 

znajdziesz również na stronie  

Zostań Eko! 

http://zostaneko.blogspot.com/p/ekologic

zna-poezja.html  

Kto już tęskni za lasem? Oto zadanie, dla lubiących rysowanie. 

Weź kartkę i przedziel ją na pół - z góry na dół - grubą linią. Twoim zadaniem będzie 

po lewej stronie narysować las, w którym ktoś zostawił śmieci i zniszczył całą okolicę. Po 

prawej narysuj piękny, zielony i zdrowy las. Jeśli masz ochotę, wyciągnij klej i posłuż się 

innymi materiałami: liśćmi, kawałkami śmieci, itp. Na koniec wytnij litery z gazet, aby zrobić 

napis „Dbaj o las!” i naklej je na kartce.  W ten sposób powstanie plakat ekologiczny. 

Pracę umilą ci piosenki 

ekologiczne, takie jak np. 

 Moja Planeta 

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

nwKdwPc4,  

Ziemia, wyspa zielona 

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

OODfkgI, 

Pięknie żyć 

https://www.youtube.com/watch?v=jJ2w

5f5Tq7s. 

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat ekologii z pomocą przyjdą filmiki 

na YouTube, takie jak np. https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY. 

Możesz również umilić sobie czas kolorowankami. 

 

Udanego Dnia Ziemi! 

NM 


