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1. Ziemia - wyklejanka

Do wykonania tej pracy będziesz potrzebować:
- plastelinę lub bibułę lub farby

Sposób wykonania:
1. Drukujemy gotowy szablon z motywem kuli ziemskiej (załączony na stronie 3). Jeśli nie mamy
takiej  możliwości,  wykonujemy  uproszczony  szkic  Ziemi  na  kartce  A4  (sugerując  się  np.
poniższym szkicem).
2. Wyklejamy szablon plasteliną, bibułą lub malujemy farbami. Gotowe! :)

Źródło:
https://mojedziecikreatywnie.pl/sdm_downloads/planeta-ziemia-kolorowanka/
https://lecibocian.pl/dzien-ziemi-nasza-planeta-karty-pracy-do-druku/





2. Ziemia i jej „uzdrawiacze”

Do wykonania tej pracy będziesz potrzebować:
- kartki w kolorach: zielonym, niebieskim 
  i żółtym np. formatu A4
- sznurek
- czarny marker lub pisak
- dziurkacz
- nożyczki
- klej

Sposób wykonania:
1. Wycinamy duże koło z niebieskiej kartki.
2. Wycinamy kontynenty i wyspy z zielonego papieru (np. sugerując się obrazkiem).
3. Przyklejamy kontynenty i na niebieskie koło.
4. Rysujemy i wycinamy „uzdrawiacze” Ziemi:

1) drzewko – aby pamiętać o szanowania zieleni,
2) kroplę wody – aby oszczędzać wodę,
3) siatkę na zakupy – aby mieć ją robiąc zakupy i nie kupować jednorazówek,
4) słoik – aby kupować różne produkty w opakowaniach wielorazowego użytku,
5) kolorowe kosze na śmieci – aby pamiętać o segregacji śmieci.

5.  Robimy dziurki  dziurkaczem w każdym z „uzdrawiaczy” Ziemi po jednej  dziurce i  na dole
planety (tyle ile mamy „uzdrawiaczy”).
6.  Przewiązujemy sznurkiem wybrany  „uzdrawiacz”  Ziemi  i  oraz  jedną  dziurkę  planety  Ziemi
i zawiązujemy supeł.
7. Powtarzamy czynność dla każdego elementu. Gotowe! :)

Źródło:
http://dziecieceinspiracje.pl/2020/04/dzien-ziemi-12-pomyslow-na-prace-plastyczne-dla-dzieci.html



3. Ziemia za pomocą pasteli olejnych

Do wykonania tej pracy będziesz potrzebować:
- czarna kartka np. formatu A4
- pastele olejne
- biały marker olejny
- opcjonalnie chusteczka higieniczna lub jeden kawałek ręcznika papierowego kuchennego

Sposób wykonania:
1. Rysujemy duży okrąg markerem olejnym.
2. Kredką pastelową w kolorze niebieskim rysujemy okrąg na narysowanym okręgu.
3. Rozcieramy okrąg palcem lub chusteczką higieniczną.
4.  Rysujemy zielony okrąg wewnątrz kuli  ziemskiej oraz inne kształty przypominające oceany  
i kontynenty, a następnie rozcieramy.
5. Robimy kropki będące uproszczeniem gwiazd na tle pracy białym markerem olejnym. Gotowe! :)

Źródło:
https://blondynkikreatywnie.blogspot.com/2019/04/trzy-pastyczne-inspiracje-na-swiatowy.html



4. Ziemia – zakładka do książki

Do wykonania tej pracy będziesz potrzebować:
kartki techniczne w kolorze: niebieskim, zielonym i białym; sznurek, np. typu Baker; nożyczki; 
klej; ołówek; mazaki lub farby z pędzelkiem; opcjonalnie szary brokat w kleju do ozdoby.

Sposób wykonania:
1. Rysujemy i wycinamy dwa takie same kółka niebieskiej kartce – na model Ziemi.
2. Wycinamy kontynenty i przyklejamy do obu kółek.
3. Wycinamy dwa takie same mniejsze kółka na model Księżyca.
4. Dekorujemy Księżyc np. rysując ołówkiem i dodając szary brokat w kleju.
5. Dekorujemy Ziemię i Księżyc rysując oczy, uśmiech i policzki.
6. Dodajemy klej na jedno kółko Ziemi i jedno Księżyca po nieozdobionych stronach.
7. Przykładamy sznurek i pozostałe kółka i dociskamy. Pozostawiamy do wyschnięcia. Gotowe! :)

:
Źródło: https://youtu.be/44mV8Xviewo



5. Ziemia z gazety

Do wykonania tej pracy będziesz potrzebować:
- niepotrzebną gazetę najlepiej z samym tekstem
- farby i pędzelek
- czarny lub granatowy marker lub pisak
- nożyczki
- klej
- czarną lub granatową lub białą kartkę na tło

Sposób wykonania:
1. Rysujemy na gazecie duży okrąg i kilka małych gwiazdek markerem i wycinamy.
2. Robimy zarys kontynentów i serduszka na środku koła.
3. Malujemy farbami wycięte elementy.
4. Przyklejamy na kartkę w wybranym kolorze. Gotowe! :)

Źródło: https://youtu.be/4jSQGWMZL74


