
 

Zajęcia poniedziałek: 12.04.2021r. 

Temat: „ Ziemie - nasza planeta” 

1.Przyjrzyj się ilustracji, zobacz jak kształtowała się Ziemia. 

 



 

2. Posłuchaj kilka ciekawostek wiązanych z Ziemią. 

 ZIEMIA 

W kosmosie była małą, okrągłą planetą – Ziemią. Przez wiele lat była sama, 

pozbawiona istot żywych. Była szczęśliwa, ale jednocześnie i smutna, gdyż nie 

pokrywała jej bujna zieleń i nie towarzyszyły  zwierzęta. Wkrótce jej marzenia się 

spełniły. W morzach zamieszkiwały przeróżne bezkręgowce. Później rośliny wyszły 

na ląd. Paprocie drzewiaste tworzyły cudowne lasy, w których żyły ogromne gady. 

Wśród wszystkich istot żywych panowała harmonia rządzona prawami natury.  

ZIEMIA chciała, aby tak było do końca jej istnienia, ale wtedy  pojawił się człowiek.  

  

Człowiek zaczął wycinać lasy, aby uzyskać tereny pod zabudowę. Kolejnym jego 

dziełem były fabryki. Z ich ogromnych kominów wydobywały się kłęby dymu. Siarka  

i kwaśne deszcze zaczęły niszczyć płuca Ziemi – drzewa.  

 

W rzekach płynęła nie woda, lecz ścieki i chemikalia.  Ryby i inne zwierzęta wodne 

powoli umierały. Niektóre zwierzęta nie mogły dłużej żyć w zatrutym środowisku, 

wiele z nich znalazło się na liście ginących gatunków. 

 Roślinom też nie wiodło się lepiej. Przygniatał je ciężar metali ciężkich.  Z dnia na 

dzień czuli się coraz gorzej.  

Obejrzyj film jak wygląda Ziemia z kosmosu. 

https://www.youtube.com/watch?v=yznL59J1m1o 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yznL59J1m1o


 WSZECHŚWIAT  to wszystko, co istnieje – materia, przestrzeń, energia i czas. 

Znajdują się w nim gwiazdy, planety i inne obiekty kosmiczne.  

 ZIEMIA  jest elementem układu złożonego z planet i innych ciał niebieskich, które 

krążą wokół gwiazdy zwanej SŁOŃCEM.  

 Przez całe wieki ludzie wiedli spory co do kształtu ZIEMI. Jedni twierdzili, że jest 

kulista, inni, że płaska. Niektórzy ludzie byli przekonani, że ZIEMIA jest środkiem 

WSZECHŚWIATA i  że SŁOŃCE oraz inne PLANETY krążą wokół niej. 

 Na pierwszy rzut oka wydaje się to być prawdą. W rzeczywistości jest jednak 

odwrotnie.  

 ZIEMIA wraz z innymi PLANETAMI porusza się dookoła SŁOŃCA tworząc wraz z 

nim UKŁAD SŁONECZNY. 

 ZIEMIA jest częścią UKŁADU SŁONECZNEGO, który powstał wraz ze 

SŁOŃCEM. Jako jedyna z dziewięciu PLANET krążąca wokół SŁOŃCA – ZIEMIA 

ma wodę i atmosferę zawierającą tlen. To sprawiło, że mogło się na niej rozwinąć 

życie. 

 ZIEMIA i inne PLANETY krążą wokół SŁOŃCA po owalnych „drogach” zwanych 

            ORBITAMI.  

 

 

 



3. Przyjrzyj się ilustracji, spróbuj porównać  planety.  

- zastanów się która jest największa, 

-  która jest najmniejsza, 

-  która jest najbliżej Ziemi. 

-  policz wszystkie planety  

- zwróć uwagę na ich kolory. 

- cz zapamiętałeś co to są orbity? 

- która planeta znajduje się najbliżej Ziemi? 

 

UKŁAD SŁONECZNY 

 

 

 

4. Czy  pamiętacie kim był Mikołaj Kopernik? 



 

Posłuchaj wiersza który przypomni ci kim był Mikołaj Kopernik 

„ Co KOPERNIK robił? Wiecie?” W. Chotomska 

-          On coś odkrył pierwszy w świecie. 

-          Mnie obiło się o uszy, 

że KOPERNIK ZIEMIĘ ruszył. 

-          Wstrzymał SŁOŃCE, ruszył ZIEMIĘ, 

-          Wstrzymał SŁOŃCE? Co to znaczy? 

-          Ja wam mogę wytłumaczyć! 

... przed laty 

ludzie się nie znali na tym 

i nie wiedział nikt z uczonych,  

jak ten świat jest urządzony. 

„SŁOŃCE krąży wokół ZIEMI” – 

powtarzali ci uczeni 

i pojęcia żaden nie miał, 

że to właśnie krąży ZIEMIA. 



Krąży, krąży i bez końca 

Kręci się dokoła SŁOŃCA! 

To KOPERNIK odkrył pierwszy 

i stąd właśnie jest ten wierszyk: 

„Wstrzymał SŁOŃCE, ruszył ZIEMIĘ. 

5. Na podsumowanie dzisiejszych zajęć zapraszam do zabawy pt „ Planeta Ziemia”. 

„Planeta Ziemia” – jeżeli macie taką możliwość to zobaczcie jak wygląda  globus. 

Wspólnie z rodzicami  odszukajcie , gdzie są lądy a gdzie  wody.  

6. Praca plastyczna pt. „ Ziemia w kosmosie”. 

 Ziemie w kosmosie w sąsiedztwie dwóch planet Wenus i Marsa. Narysuj  na czarnej lub 

granatowej kartce trzy różnej wielkości okręgi,  środek planet wysmaruj klejem w sztyfcie                 

i  doklej kawałki kolorowego papieru.  

Ziemia  kartki w kolorze zielonym i niebieskim , Wenus pomarańczowy i brązowy, Mars 

czerwony.  

Następnie białą farba namaluj białe okręgi oraz gwiazdy. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 



6. Wykonaj karty pracy 

Dzieci 5 letnie: KP.4 ćw. 2 i 3, s. 5 

Dzieci 6 letnie: KP 4. s. 66 -67 ( nowe wydanie podręcznika) 

Dzieci 6 letnie: KP. 4 s. 56-59 ( stare wydanie kart pracy) 

Karty pracy dla chętnych dzieci 

Dzieci 5 letnie 

 



 

 



 

Dzieci 6 letnie 

 

 



 

 

 


