
ZIEMIA WYSPA ZIELONA 

 

1. Aby miło spędzić czas proponuję włączyć piosenkę pt. „Ziemia, wyspa zielona”. 

https://www.youtube.com/watch?v=_SKe11ntnGc  

Posłuchaj jej 2-3 razy a następnie wykonaj zadanie z punktu 2 przy tej właśnie piosence, już 

śpiewając: 

1)Nie warto mieszkać na Marsie,  

nie warto mieszkać na Venus.  

Na Ziemi jest życie ciekawsze,  

powtarzam to każdemu .  

Ref. 

Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,  

wśród innych dalekich planet.  

To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,  

więc musi być bardzo zadbany.  

2)Chcę poznać życie delfinów  

i wiedzieć co piszczy w trawie. 

Zachwycać się lotem motyla  

i z kotem móc się bawić.  

Ref. 

Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,  

wśród innych dalekich planet.  

To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,  

więc musi być bardzo zadbany.  

3)Posadźmy kwiatów tysiące.  

Posadźmy krzewy i drzewa,  

niech z nieba uśmiecha się słońce,  

pozwólmy ptakom śpiewać.  

Ref. 

Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,  

wśród innych dalekich planet.  



To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,  

więc musi być bardzo zadbany. 

 

2.Planeta Ziemia praca plastyczna i szablon ( pomysł z: mojedziecikreatywne.pl) 

 

 
Praca plastyczna przy użyciu rosnących farb pomysł zajdziesz na stronie: 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/04/planeta-ziemia-praca-plastyczna/  

Poniżej jeszcze opis: 

Do stworzenia Ziemi za pomocą rosnących farb będziesz potrzebować: wydrukowany 

szablon ziemi, dwie kartki techniczne A4, rosnące farby w kolorze zielonym i niebieskim 

przepis poniżej na filmie potrzebna będzie: (sól, mąka, woda), patyczki do mieszania lub 

pędzelki, mikrofala lub piekarnik. Na wykończenie pracy biała i czarna farba. 

Masę bazową na rosnące farby można zabarwić barwnikami spożywczymi, startą kredą lub 

farbami plakatowymi, akwarelowymi lub temper. Doskonale każdą z tych czynności możesz 

zobaczyć na filmie instruktażowym: 

https://www.youtube.com/watch?v=WvtvC9Le8D4    

       Inna opcja to stworzenie pracy plastycznej z podstawowej masy bez barwienia kolorów i 

po wypieczeniu pomalowanie rysunku farbami. W taki sposób uzyskamy podobny efekt 

rysku planety 3D. Zobaczysz na zdjęciach jak wyglądały kolejne etapy tworzenia Planety 

Ziemi i wybierzesz jak chcesz stworzyć własną Ziemię. 



 

 

 

Planeta Ziemia przed włożeniem do mikrofalówki 

Opcjonalnie można też wypiekać w pierniku na około 180 stopni i kilka minut 

 

Praca po wypieczeniu zyskała piękną strukturę i efekt Planety 3D 



 

 

 

 

Białą farbą namalowana została atmosfera, a na koniec dodane zostało czarne tło:  



 

Planeta Ziemia praca plastyczna – efekt końcowy z czarnym tłem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miłej zabawy – Pani Bożena☺



 

 

SZABLONY ZIEMI DO WYDRUKU: 




