
ДЕТСКИ ЕКО ПЕСНИ #БЕЗОТПАДЪЦИ



включва детски песнички, с различни автори 
на музика и текст, с фокус върху намаляване 
на отпадъците и тяхното разделно 
събиране и рециклиране. Всички тях сме 
събрали в този сборник, с цел да стимулираме 
отговорно и планирано отношение у децата 
към различните видове отпадъци. Важно 
е учениците да бъдат въвлечени в тези 
дейности в най-ранна възраст, така те ще 
израснат разумни личности, ограничаващи 
вредите от боклука за околната среда. 

Песнопойка_Място  се изпълнява от Център за 
музика и изкуства „Мегатон“ – Силистра
Творчески директор – Меги Илиева

За _МЯСТО България:

_Място България е дългосрочна програма 
на сдружение „БГ Бъди активен“, която цели 
ангажиране на местните общности с обновяване 
и поддържане на публични пространства в 
техните населени места. Това е инициатива, с 
която искаме да превърнем местата, в които 
живеем в по-чисти и по-красиви места. 

_Място България се осъществява с подкрепата на 
Фондация Кока-Кола
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1. 
ТРИТЕ КОФИ

1. Ако видиш кофа жълта
Знай, че тя пластмаси гълта
Но за нея са идеални и отпадъци метални.

2. А пък аз съм кофа синя
Гледай да не ме подминеш
Дай хартия и картони 
И кутии и кашони.

3. Аз си хапвам от стъклото
И стъкло ми дай, защото
Аз съм кофата зелена
И стъклото е за мене.

Припев:
Ето, ето, ето пак
Ако видиш Еко знак
Спри до трите кофи цветни
В чистота градът да светне.
Жълта, синя и зелена
И сметта е разделена. /2

4. Избери си жълта кофа
Срещу Еко катастрофа
В мен са като у дома си
И метали и пластмаси.

5. Вярвам, че не сте от тия
Дето пръскат вред хартия
В син контейнер напъхнете
От боклука ни спасете.

6. Знам, че не веднъж и дваж
Хвърляш стъклен амбалаж
Само аз съм в цвят зелен
Изхвърли стъклото в мен.

Припев:…..
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2. 
ЕКОПЕСНИЧКА
Музика: Красимир Милетков,
Текст: Красимир Милетков, Юлия и Георги Габровски

1. В златна есен, в китна пролет
Ний сме като птици в полет.
Искаме във този час
Всеки да запее с нас.

Припев:
Природата пазете!
Благата й пестете!
Живота на Земята съхранете! /2

2. В топло лято, в бяла зима
Весели игри ще има.
Искаме във този час
Всеки да запее с нас.

Припев:…..
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3. 
ГРАД НА ЧИСТОТАТА

Вместо в мръсен, вместо в сив
аз живея в град красив.
Светят улици и гари
паркове и тротоари. /2

Чиста като на картинка
грее нашата градинка.
Тръгвай с весела походка
ти и ти на разходка.

Припев:
Дишаш леко и приятно
Просто е невероятно
Пеят весели децата 
В моя град на чистотата /2

Чисто, свежо и прекрасно
Ала нека да е ясно
За да има град зелен
Си зависим и от мен

Хайде ставай днес от тука
Да изхвърлим с теб боклука
Чрез разделното събиране 
Е възможно рециклиране

За да бъдем чисти здрави
Всеки трябва да го прави
Почисти и ще живееш
Сякаш сякаш пееш
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4. 
ЕКО ОРКЕСТЪР

От използвани предмети
Сътворихме инструменти
Хей дечица засвирете
Ще берем аплодисменти

Виж метали и пластмаси
Се превръщат в маракаси
Хайде дай ми само тона 
И да почваме купона

Ре ре ре ре ре запомнете го добре
Добавете му циклиране
И светът ще разбере, че е нужно, нужно рециклиране.

Жълта, синя и зелена 
пее цялата вселена.
Забавлявам се във края 
аз за трите кофи зная.
Чуйте нашата поука 
да разделяме боклука.
За да бъде всичко леко
Трябва да живеем, трябва да живеем, 
трябва да живеем ЕКО. /2
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5. 
ИМА ПУНКТОВЕ ОТЛИЧНИ

За суровини вторични
има пунктове отлични.
За метал, стъкло, хартия
още днес ще ги открия.

Те са ценни много често
вместо, вместо да ги хвърляш
можеш да спечелиш, знай
събери и ги предай.
Вкъщи сто бутилки празни
мама почва да се дразни.
Ще направя нещо сам
В пункта аз ще ги предам
И хартията се трупа
аз и ти сме цяла група.
В пункта взимат я, видях
да я предадем на тях.

Трябва честно да ви кажа
щом почистихме гаража
се събраха едри, дребни
все метали непотребни.

Татко даде ми идея
аз се съгласих със нея.
Тез отпадъци железни
утре пак ще са полезни.

За суровини вторични
има пунктове отлични.
За метал, стъкло, хартия
още днес ще ги открия.

Те са ценни много често
вместо, вместо да ги хвърляш
можеш да спечелиш, знай
събери и ги предай.
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6. 
ПЕСНИЧКА НА ОПАКОВКИТЕ

Опаковка 1
Вижте – има върху мен 
знак с човече – Тайди мен! 
С кошчето напомнят тука 
Да разделяме боклука

Видиш ли на опаковка 
Тази малка маркировка – 
Трите кофи потърси 
И разделно ме хвърли!

Опаковка 2
Три стрелки се гонят лудо, 
Този знак е цяло чудо! 
Ето, място съм му дала – 
Той посочва материала!

И ни казва много ясно – 
Рециклира се прекрасно! 
С него се съобразявай – 
Нов и нов живот ни давай!

Опаковка 3
Две стрелки в зелена точка! 
На боклука слагат точка! 
Който тук я е поставил, 
Знай – добро ми е направил!

Гарантира ми събиране 
И успешно рециклиране! 
Щом купуваш с знак зелен – 
също грижиш се за мен!

Припев:
Знаците познаваш вече 
Кошче с мъничко човече, 
Три стрелки, или пък две – във зелена точка 
„Рециклирай!“ казват те!
С тези знаци се гордеем 
с тях отново ще живеем
Знаят вече и децата
Знаците на Чистотата
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7. 
НАШАТА ПЛАНЕТА ЗЕМЯ
Музика: Красимир Гюлмезов
Tекст: Борислав Мирчев

1. Раждането на света, 
на планетата Земя 
е огромно звездно чудо – 
огън, вятър и вода. 
Така вървим в цветен кръговрат – 
дар от много богове. 
Ще можем ли с теб да съхраним 
богатствата от всички векове?

Припев:
Земята днес е в твойта длан и само ти ще я спасиш. 
Земята днес е твоят храм от житен клас, небе, цветя, реки. 
Земята днес е в твойта длан, една любов – едно море. 
Кристален звън от чистота се носи пак от песен на Орфей.

2. Бягат зими и лета,
вишнев цвят през пролетта, 
но в черупката на мида 
пак откриваме света. 
Така вървим в цветен кръговрат – 
дар от много богове. 
Ще можем ли със теб да съхраним 
богатствата от всички векове?

Припев:…..
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8. 
ДА ПРОТЕГНЕМ НА НЯКОЙ РЪКА
Музика: Хайгашод Агасян
Текст: Ал. Петров

Ако всички по целия свят 
протегнем ръце, ще се срещнем… 
Ще остане далече назад 
студеният вятър… и есен…
И тогава надежда ще има 
навярно през цялата зима… 
Много ли струва това – 
да протегнем на някой ръка?
Ако всички на тази земя 
погледнем за миг към звездите, 
ще открием, че пада една 
като детска сълза от очите…
Ти звездата не можеш да върнеш, 
но можеш дете да прегърнеш. 
Много ли струва това – 
да протегнем на някой ръка?
Отминават сезони и дни; 
животът все пак продължава. 
Милион… Милиони съдби – 
и всяка от тях задължава.
За бистра вода, топла дреха, 
за обич, надежда, утеха… 
Много ли струва това – 
да протегнем на някой ръка?
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9. 
МЕЧТА ЗА ИЗГРЕВ
Музика: Б. Чакъров
Текст:

1. Ей, ти виждал ли си как, 
сутрин тихичко зората, 
руменее цвят по цвят 
и довежда светлината. 
Целият окъпан свят, 
за живот очи разтваря, 
любопитен кръговрат, 
миг от приказката стара...

Припев 1:
Нов ден, наш ден, 
пълен със добро! 
Аз съм с тебе, ти си с мене, 
ние сме едно. 
Нов ден, наш ден, 
пълен със добро! 
Аз съм с тебе, ти си с мене, 
ние сме едно.

2. Ей, ти ходил ли си бос, 
сутрин рано по росата, 
тръпнеш от един въпрос, 
дали е истинска земята! 
И не е ли сън дъгата? 
Или измислица за рая... 
До мен е топличка ръката– 
значи просто си мечтаем! 

Припев 1:
Нов ден, наш ден, 
пълен със добро! 
Аз съм с тебе, ти си с мене, 
ние сме едно. 
Нов ден, наш ден, 
пълен със добро! 
Аз съм с тебе, ти си с мене, 
ние сме едно.

Припев 2:
Мой ден, твой ден, 
цял във светлина! 
Чувствам нежна 
в мойте шепи, 
твоята ръка!
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10. 
ЗАБЛЕСТЯВАТ В ОЧИТЕ ЗВЕЗДИ
Музика: Светослав Лобошки
Текст: Мария Маринова

Заблестяват в очите звезди
И е хубаво, хубаво с теб
Дай ми рамо, приятелю ти
И ще мина морета и с теб

Дай ми твоята малка ръка
И ще имам аз сила и мощ
Ще пребродя дълбока река
В непрогледна и тайнствена нощ

Пpипев:  
Ако всеки си има един 
Във беди и във радост другар
Ний земята от зло ще спасим 
И мирът ще е сам господар /2

Заблестяват в очите звезди
И е хубаво, хубаво с теб
Дай ми рамо, приятелю ти
И ще мина морета и с теб

Щом сме с теб и светът е щастлив
И пулсира спокоен и млад
И човекът се ражда красив
И се чувства безкрайно богат

Пpипев:…..
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ЗЕМЯТА
„ЗЕМЯ“ е стих, който ние, ръководителите  
на школата, сме харесали и избрали да превърнем  
в песен, а децата от „Мегатон“ ще разучат и пеят.

Ако ме нямаше мене – Земята,
нямаше как да поникнат цветята,
нито пък жито узряло ще има –
значи и хляб за студената зима.
 
Щяха да плуват в небето скалите,
щяха да блъскат чела планините,
а пък без бряг щом се лута реката,
пътя навярно ще сбърка, горката.
 
Нямаше никой да има Родина,
къщичка, покрив с гнездо на комина...
Даже и малкото сляпо къртиче
своето кално тунелче обича!
 
Вижте ме, дъхава, плодна, богата
слушам звънливия смях на децата.
А на калинките, дето ме лазят
шепна: „Кажете им, да ме пазят!“

Земята е наша къщурка зелена
и нека е чиста, добре проветрена,
и нека е топла, и нека да свети
снежецът през зимата,
слънцето лете.

Да кацне в дърветата песен на птиче,
сребриста от рибки реката да тича…
И нека я пазим – за тебе, за мене,
едничка е тази къщурка зелена!


