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ZAGADKI: 

 

1.Co to za złota świetlana kula, która swym ciepłem Ziemię 

otula? 

 

 

2. Kiedy po niebie wędruje nocą, dokoła niego gwiazdy 

migocą. 

Raz jest jak rogalik, raz okrągły jak talerz. 

Kiedy słońce wschodzi, wnet z nieba ucieka. 



3. W dzień ich nie ujrzysz, chociaż są nad nami. 

Można je zobaczyć nocą i wieczorami. 

 

4. Co to za okrągła planeta, na której bez wody, 

tlenu i słońca nie byłoby życia. 

 

QUIZ 

 

• Planetą, na której żyją ludzie i zwierzęta jest: 

– Wenus 

– Ziemia 

– Jowisz? 

• Śmieci wyrzucamy: 

– do lasu 

– do pojemników na śmieci 

– przez okno? 

• Ziemia krąży dookoła: 

– Słońca 

– Księżyca? 

• „Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię…” 

Mikołaj Kopernik 

– Julian Tuwim 

– Jan Brzechwa 



KRZYŻÓWKA 

 

 

 

https://przedszkolesloneczko.com/zadania-na-dzien-ziemi/ 



Matka Ziemia – propozycja pracy plastycznej 

Zdjęcie pracy wyślij na adres e – mail sp13swietlicaszkolna@inetria.pl 

 

 
 
 
 
 

Matka Ziemia to piękna praca plastyczna, którą dzieci mogą wykonać z okazji 

Dnia Ziemi i nie tylko. Praca plastyczna jest bardzo efektowna, a jej wykonanie 

wcale nie jest trudne. Młodsze dzieci mogą przyklejać elementy wcześniej 

wycięte przez rodzica lub starsze rodzeństwo, a starsze poradzą sobie 

samodzielnie. 

Do wykonania tej pracy plastycznej potrzebujesz: blok A4 z kolorowymi 

kartkami ( niebieska/fioletowa na tło, kremowa, przynajmniej dwa odcienie 

zielonego i wybrane kolory na kwiaty), zeszyt papierów kolorowych (niebieska 

kartka) , klej, nożyczki, ołówek, czarny pisak, talerz deserowy, opcjonalnie 

kredki i blok dekoracyjny z motywem kwiatów. 



 

 

 

Matka Ziemia krok po kroku 

Pierwszym krokiem jest wycięcie kuli ziemskiej. W tym celu sięgamy 

po niebialską kartkę z tzw. wycinanki. Przykładamy talerzyk deserowy 

i odrysowujemy jego kształt. Wycinamy odrysowane koło. Następnie sięgamy 

po zieloną kartkę z bloku i postępujemy tak samo. W ten sposób mamy dwa 

koła o takiej samej wielkości. Na zielonym rysujemy kształty kontynentów 

(starsze dzieci mogą starać się odzwierciedlić rzeczywiste kształty). Następnie 

wycinamy narysowane kontynenty i przyklejamy na niebieskie kółko. Planeta 

gotowa, więc czas na kolejne 



kroki.



 

 



Sięgamy po kartkę w kolorze beżowym (cielistym). Na jednej połowie kartki 

rysujemy owalny kształt (głowę). Drugą część kartki składamy na pół i rysujemy 

rękę ( zobacz na zdjęciach). Wycinamy podwójnie. W ten sposób uzyskamy 

dwie identyczne  ręce. 

 

Kolejny krok to przygotowanie elementów, z których powstanie fryzura. W tym 

celu wycinamy włosy i fale z zielonych kartek. Sugeruję, żeby użyć przynajmniej 

dwóch odcieni zieleni. Matka Ziemia będzie miała piękne fale na włosach 

i pasemka � Następnie wycinamy kwiatki w wybranych przez siebie kolorach. 

Ozdobimy nimi włosy. 

 

Zobacz zdjęcia poniżej i zainspiruj się  

 

 





 

 

Wszystkie elementy wycięte, więc czas przykleić je na niebieską/ fioletową 

kartkę. Zaczynamy od włosów. Przyklejamy je u góry kartki, tak aby lekko za nią 

wystawały. Na włosy przyklejamy głowę. Następnie sięgamy po planetę i ręce. 

Smarujemy klejem końcówkę ręki i przyklejamy ją z tylnej strony planety (mniej 

więcej na środku). Podobnie postępujemy z druga ręką. Odwracamy planetę, 

smarujemy klejem i przyklejamy ją do kartki. Staramy się by górna część Ziemi 

zakryła fragment twarzy. 





 

 

Matka Ziemia na naszej pracy plastycznej przytula swoją planetę. Dlatego też, 

smarujemy  klejem palce i przyklejamy do kuli ziemskiej. Staramy się, żeby ręce 

odstawały od kartki ( zobacz na zdjęciu poniżej). W podobny sposób możemy 

przyklejać pasma włosów. Fale przyklejamy do zielonych włosów i tworzymy 

piękną fryzurę. We włosy „wplatamy” kwiaty, czyli przyklejamy je.  Jeśli masz 

dużo kwiatków to możesz również przykleić je na dole kartki. 

Na koniec rysujemy twarz. Czarnym pisakiem rysujemy zamknięte oczy, rzęsy, 

a także nos i lekki uśmiech. Można dodatkowo namalować brwi i dodać różu 

na policzki.  

Matka Ziemia gotowa! 







 



Ziemia praca plastyczna 

 

 Prace plastyczne, które są przestrzenne i wychodzą poza ramy kartki są 

rewelacyjne. Pobudzają w ten sposób wyobraźnię dzieci. Ponadto w trakcie 

pracy dzieci doskonalą umiejętność wycinania, rozwijają  zdolności manualne 

i zmysł estetyczny. Wartością dodaną tej pracy jest jej przekaz. Matka Ziemia 

tuli w ramionach planetę, którą kocha. Jej twarz jest pełna troski i spokoju. 

Ludzie także powinni dbać o Ziemię, żyć spokojniej i uważniej, doceniając 

piękno przyrody. Ta praca plastyczna może być punktem wyjścia do wielu 

rozmów, jak i podsumowaniem zajęć na temat ochrony przyrody.  







 

 

☺ ☺ ☺ 
Źródło: https://kreatywnadzungla.pl/2020/04/matka-ziemia-praca-plastyczna.html 

 


