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ZIEMIA I WSZECHŚWIAT. 

Ziemia to planeta, na której żyjemy. Znajduje się w Układzie Słonecznym.  W jego centrum znajduje 

się Słońce. Wokół niego krąży Ziemia i wraz z nią inne planety .  

 

Zadanie 1.  

Ponumeruj planety, zaczynając od Słońca. 
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Tak wygląda nasza Ziemia w dużym pomniejszeniu – dwie półkule. 

 

 

Usytuowanie Europy i Polski na mapie świata. 

 

Zadanie 2. 

Napisz, na jakim kontynencie leży nasza ojczyzna Polska? 

Polska leży w ----------------------------. 

 Nasza planeta Ziemia składa się z 2 półkuli, na których leży 7 kontynentów: Europa, Azja, Afryka, 

Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Australia oraz Antarktyda.  
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Słońce oświetla Ziemię, co widać poniżej. 

 

Zadanie 3.  

Podpisz kontynenty widoczne niżej wymienionymi nazwami: Europa, Azja, Afryka, Ameryka Północna, 

Ameryka Południowa, Australia.  

   

    

Najwięcej ludzi na kuli ziemskiej żyje w Azji. 
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Dużą część naszej planety zajmują morza i oceany. Na Ziemi są 3 oceany: 

- Ocean Atlantycki, 

- Ocean Indyjski, 

- Ocean Spokojny zwany Pacyfikiem. 

 

Zadanie 4. 

Napisz, który ocean jest największy, a który najmniejszy? 

Największy jest Ocean ----------------------------------------------, a najmniejszy ------------------------------------  . 

Na każdym kontynencie rosną różne rośliny oraz żyją różne zwierzęta. Tworzą one środowisko 

przyrodnicze – naturalne na Ziemi. Ponieważ człowiek nie może żyć bez przyrody musimy o nią dbać, 

zarówno o przyrodę jak i o Ziemię. 

Pamiętajmy więc, aby: segregować śmieci i odpady, nie używać plastikowych woreczków, torebek i   

toreb na zakupy, które zaśmiecają naszą planetę, szkodzą ludziom, zwierzętom i środowisku 

naturalnemu w ogóle. Używajmy opakowań i torebek z materiałów naturalnych, wielokrotnego 

użytku. Oszczędzajmy też wodę, której w naszej ojczyźnie mamy mało i bez której nie mogą żyć ani 

ludzie, ani zwierzęta, ani też nie mogą rosnąć rośliny, bez której nie będzie życia na ziemi w ogóle. Nie 

wylewajmy jej bez potrzeby i w dużych ilościach. 
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Zadanie 5. 

Rozwiąż krzyżówkę i wpisz pod spodem hasło, które jest jej rozwiązaniem. 

     1       

     2       

    3        

   4         

   5         

6            

    7        

    8        

     9       

  10         

 

Hasła do krzyżówki: 

1. rosną w lesie 

2. dmuchana zabawka 

3. zabawka dla dziewczynki 

4. znosi je kura 

5. ogrzewa Ziemię 

6. największa planeta Układu Słonecznego 

7. zwierzę, największy przyjaciel człowieka 

8. rośnie w  lesie przy ziemi 

9. stoją w mieszkaniu 

10. zioło o aromatycznym zapachu, ale nie rumianek 

Hasło: -----------------------------------------------------------------------  . 

Zadanie 6. 

Narysuj wybrany przez siebie kontynent i podpisz go. Pamiętaj o wielkiej literze. Dorysuj obok 

charakterystyczną dla niego roślinę i zwierzę. 
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GALERIA WIERSZYKÓW O ZIEMI. 

 

   

 

W dniu 23 kwietnia każdego roku obchodzimy DZIEŃ ZIEMI. 

   

 


