
 

 

 

 

 
 

 

Bo my w naszym domu o środowisko wszyscy dbamy, 

dzieje się to pod czujnym okiem naszego taty i naszej mamy. 

Śmieci codziennie na kolory sortujemy, 

w piecu byle czym nie palimy – powietrza nie trujemy. 

W plastikowych reklamówkach zakupów nie przynosimy, 

Tylko w biodegradowalnych torbach zakupy mieścimy. 

Oszczędzania  wody wszyscy pilnujemy, 

Podczas mycia ząbków wody nie marnujemy. 

Plastikowych butelek unikać się staramy, 

A nakrętki z nich skrupulatnie zbieramy. 

Odkładamy też zużyte baterie, 

i to nie są żadne nasze fanaberie. 

Zbieramy też i gromadzimy makulaturę, 

Której mamy już wielką górę, 

Do szkoły i przedszkola ją zawieziemy 

I pieniążki dzięki niej zbierzemy. 
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Segregujemy śmieci, 

Bo jesteśmy dobre dzieci. 

Czy to duży, czy też mały 

Segreguje dziś odpady. 

Więc pamiętaj mój kolego 

Co wkłada się do czego. 

Żółty  –  plastik i metale to nie jest trudne wcale. 

Zielony – szkło, aby szybciej szło. 

Niebieski – papier, 

Więc nie trzymaj go na kanapie. 

Brązowy  –   kwiatuszek lub ogryzek cały 

Do brązowego kubełka damy. 

Czarny –  gdy z segregacji coś zostanie 

Do czarnego to się daje. 

Ziemia lubi gdy sprzątamy, 

I o środowisko wspólnie dbamy. 

Szybko się odwdzięczy, gdy zobaczysz 

Kolor tęczy. 
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Dziś na tablicy ogłoszeniowej GOKu plakat zauważyłem, 

akcja segregacja – dobrze dopatrzyłem. 

W głowie mej wiele pomysłów się zebrało i taką rymowankę ułożyć mi się udało. 

Każdy z nas mieszkać chce na zielonej, czystej planecie, 

choć kilku kolegów chciałoby mieszkać w „necie”,  

ale tę sprawę teraz zostawiamy i do ekologii ludzi zachęcamy. 

Już po krótce wyjaśniam – bo ekologia to nauka jeszcze młoda,  

bada i analizuje to co przyroda od nas przyjmuje. 

Od segregacji więc zacznijmy: mamy pojemników  

różne kolory, różne wielkości i różne wzory. 

Pojemnik żółty jak słońce zaprasza plastiki, woreczki foliowe i „kartoniki”  kolorowe. 

Pojemnik niebieski głośno woła: kartki i karteczki, papiery i papierki 

– wskakujcie do mnie bom jest wielki. 

Pojemnik zielony o szkło się prosi i mówi: zakrętki ściągamy, nakrętki odkręcamy 

– bo o środowisko i zdrowy oddech dbamy. 

A przy okazji jak nakrętki odkręcamy – to też pomagamy i kg zbieramy. 

Segregacja jest więc bardzo prosta,  

nie zostawiaj odpadów w lesie, w parku i na pomostach. 

Planeta sortowanie nam wynagrodzi – naszemu zdrowiu nie zaszkodzi. 

Odpady zielone do PSZOK-ów wywozimy lub ogrodowe kompostowniki nim raczymy. 

Promuję więc segregację bo lubię takie ekologiczne akcje. 

Zachęcam też do terenów zielonych oczyszczania i tam w grupie w „wampirkach”  

do papierków i innych śmieci zbierania. 

I pamiętaj zuchu młody nie śmiecimy dla wygody! 

 

Choć 10 lat dopiero mam to na segregowaniu dobrze się znam… 
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Planeta Ziemia to Dom nasz wspaniały, 

Musi o nią dbać każdy: duży i mały. 

Świeże powietrze i woda przejrzysta, 

to znak, że nasza Ziemia jest czysta. 

Lecz czasem ktoś plastik do rzeki wrzuci, 

to bardzo naszą Planetę smuci. 

Niektórzy palą w piecach śmieciami, 

a my to wszystko wdychamy latami. 

Inni wszystkie śmieci razem wyrzucają, 

oni w ogóle o środowisko nie dbają. 

Więc pamiętaj Polaku duży i mały 

o segregacji bo Świat nasz wspaniały! 
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Wiedzą już o tym w przedszkolu dzieci, 

że istnieje coś takiego jak segregacja śmieci. 

Kolorowych pojemników jest sześć 

do każdego z nich coś innego zanieś. 
 

Żółty pojemnik pomieści plastik i metal 

pamiętaj, że najpierw zgnieść je potrzeba. 

Kubki po jogurtach, torebki i worki foliowe, 

to z nich powstanie ubranie nowe. 
 

Drugi pojemnik ma kolor zielony 

na kolorowe butelki jest on przeznaczony. 

Szkło przezroczyste włóż w biały kosz, 

to tworzywo, które daje się przetwarzać w nieskończoność. 
 

Do niebieskiego pojemnika wrzucaj śmieci papierowe, 

mogą to być książki, gazety i pudła kartonowe. 

Tylko pamiętaj! Papier musi być czysty i suchy. 

Aha, no i nie mogą to być pieluchy. 
 

Liście, trawę i patyki lecz bez ziemi i kamyków 

wrzucaj odtąd do brązowych pojemników. 

Jest i specjalny kosz czerwony, 

tylko na elektroodpady przeznaczony. 
 

A więc drodzy Panowie i Panie 

ZACZYNAMY SORTOWANIE! 

Posegreguj swe odpady, 

bo przyroda sama nie da rady  
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Segregacja to jest akcja! 

Teraz w gminie to atrakcja! 

Dzieci się cieszą, ziemia świętuje,  

że nasi mieszkańcy to ekoludzie.  

Żaby w rzece rechoczą, po łące bociany klekocą,  

środowisko czyste, precz już z wysypiskiem! 

Worki żółte, niebieskie i zielone uratują nas przed 

śmieciowym potworem. 

Kosz brązowy na bioodpady przyjmie z wdziękiem  

marchew, jabłko i gruszeczkę,  

które śmierdzą już troszeczkę. 

Dbajmy o środowisko bo to nasza przyszłość! 

Stosując właściwą segregację śmieci ratujemy nasze dzieci.  
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Każdy Polak, czy mały, czy duży, 

wie, do czego segregacja służy. 

Kolor żółty? To nie trudne wcale. 

Wrzuć tworzywa sztuczne i metale. 

Niebieski kolor to jasna sprawa, 

wrzucaj papier, to świetna zabawa. 

Czarny kolor? Zmieszane odpady. 

Ponowne ich użycie nie ma rady. 

Zielony kolor to przyrody tło, 

wrzuć więc do pojemnika czyste szkło. 

Ostatni kolor? Ach, to banalne, 

brąz to produkty biodegradowalne. 
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Zjem jogurcik na śniadanie i popije sokiem z puszki,  

choć to wcale nie jest zdrowe, wiedzą o tym moje wnuczki. 

Co z kubeczkiem z jogurcika?  

Gdzie dać puste puszki?  

Czy wyrzucić do śmietnika?  

Co Wy na to moje wnuczki? 

Żeby cieszyć się przyrodą, pięknem ziemi świata tego, 

wiedz, że sortowanie śmieci obowiązkiem jest każdego! 
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Segreguję – zyskuję, 

Czystą Ziemię obserwuję! 

Segreguję co się da, 

Każdy śmieć swój kosz dziś ma! 

Żółty – plastik, stare puszki, 

Bio – brązowy, to ogryzek jest od gruszki, 

Niebieski –  gazety i torby papierowe 

Czarnobiałe i kolorowe. 

Szkło, słoiki to zielony, 

Modny przez wszystkie sezony. 

A co z czarnym? – Zapytacie. 

To na resztę całą macie! 

Nawet już przedszkolak wie, 

Co wyrzucać ma i gdzie! 

Dziś segreguj co się da! 

Ziemia Ci z nawiązką odda! 

Czyste lasy, łąki, woda, 

Tak piękna jest nasza czysta przyroda! 
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Segregujesz, Świat ratujesz, 

Świadomość ludzką kreujesz, 

Przyrody też nie rujnujesz, 

Z dnia na dzień się lepiej czujesz. 

 

Matce Ziemi daj coś z siebie, 

Bo wszystko wróci do Ciebie. 

Lepiej ptaki mieć na niebie, 

Niż stertę plastiku w chlebie. 

 

Czas do przodu pędzi srogo, 

Małe gesty, a pomogą, 

Bo jak się zmobilizujemy, 

Być może nie wyginiemy. 

 

Plastik, papier, metal, szkło, 

Bioodpady, tak to szło, 

Wszystko razem nie da rady, 

Segregujmy więc odpady. 

Bum!!! 
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Segregacja śmieci to ważne zadanie i nie lada gratka, 

wiedzą o tym wszyscy, nawet moja sąsiadka, 

Ja po krótce przedstawię Wam 

Bo dobrą radę jak segregować śmieci mam. 

Pierwszy worek jest zielony 

Samym szkłem powinien być wypełniony, 

W żółtym worku jest bez liku 

metali, tworzyw sztucznych i plastiku, 

Niebieski worek jak wszyscy wiecie, 

papierem wypełniony na całym świecie. 

Czarny worek służy do tego, 

by zmieszane odpady wrzucić do niego. 

Natomiast wszystkie BIO odpady 

do brązowego worka grzecznie odkładamy.  

Każdy śmieć swe miejsce zna, 

posprzątane na sto dwa! 

Taki ład powinien panować wszędzie, 

a wtedy Ziemia wdzięczną nam będzie! 
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Segregujmy wszystkie śmieci, 

Edukujmy młodzież i dzieci. 

Gdzie papier, plastik, czy szkło, 

Razem zmieszane to samo zło. 

Efekty środowiska otrzymamy, 

Gdy o naszą planetę zadbamy. 

U PSZOKa w kontenerach śmieć ukryty, 

Jakiekolwiek sprzęty, popiół i gabaryty. 

Śmieci szklane do worka zielonego, 

Miejsce papieru w worku koloru niebieskiego 

I tworzywa sztuczne, czy metal do żółtego, 

Ekologia to coś bardzo ważnego. 

Czerpiemy radość z pięknej planety 

I segregacja śmieci ma same zalety! 
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Bo my w naszym domu o środowisko wszyscy dbamy, 

dzieje się to pod czujnym okiem naszego taty i naszej mamy. 

Śmieci codziennie na kolory sortujemy, 

w piecu byle czym nie palimy – powietrza nie trujemy. 

W plastikowych reklamówkach zakupów nie przynosimy, 

Tylko w biodegradowalnych torbach zakupy mieścimy. 

Oszczędzania  wody wszyscy pilnujemy, 

Podczas mycia ząbków wody nie marnujemy. 

Plastikowych butelek unikać się staramy, 

A nakrętki z nich skrupulatnie zbieramy. 

Odkładamy też zużyte baterie, 

i to nie są żadne nasze fanaberie. 

Zbieramy też i gromadzimy makulaturę, 

Której mamy już wielką górę, 

Do szkoły i przedszkola ją zawieziemy 

I pieniążki dzięki niej zbierzemy. 
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