
TRZY PLASTYCZNE INSPIRACJE NA ŚWIATOWY 

DZIEŃ ZIEMI. 

 

 

 

22 kwietnia przypada Dzień Ziemi, ja świętuję praktycznie 

każdego dnia to święto. Często chodzę do lasu z psem i niestety jest 

tam bardzo dużo śmieci. Tradycją już jest, że mam ze sobą worek do 

którego zbieram śmieci. Niestety bardzo ubolewam nad tym, że ludzie 

robią sobie z lasu śmietnik nie zdając sobie sprawy, jak bardzo cierpi 

przyroda. Cieszę się bardzo, że lasy zostały już otwarte, jeśli się 

wybierzecie na spacer, to proszę zadbajcie o czystość.  

Poniżej przedstawiam Wam 3 inspiracje na pracę plastyczną. 

Wszystkie inspiracje przedstawiają Ziemię. Pierwsza i druga praca 

wykonywana jest techniką wyklejania, natomiast trzecia – metoda rozcierania. 

 

Do wykonania prac potrzeba; 

 

 plastelina 

 blok techniczny z czarnymi kartkami, 

 klej w sztyfcie, 

 nożyczki, 

 pastele olejne,  

 wydmuszki od jajek zafarbowane barwnikami spożywczymi, 

 marker olejne tetis w kolorach; czarnym białym i srebrnym. 



Prace są trzy, dwie pierwsze z użyciem skorupek od jajek. 

Korzystając z cyrkla lub miseczki, należy na środku czarnej kartki 

narysować okrąg. Następnie środek okręgu wyklejamy plasteliną zielona 

niebieską i biała. Młodszym dzieciom można ołówkiem naszkicować zarys 

kontynentów. Lena sam sobie narysowała mniej więcej. Gdy nasz ziemia 

nabrała kształtu, kolejnym etapem zabawy jest naniesienie na plastelinę 

skorupek i ich delikatne dociśnięcie do powierzchni.  

 

 

 



Druga praca przedstawia Ziemie w kosmosie w sąsiedztwie dwóch 

planet Wenus i Marsa. I również w tej pracy należy narysować 

za pomocą cyrkla trzy różnej wielkości okręgi, ale w tym wariancie 

wystarczy środek planet wysmarować klejem w sztyfcie super mocnym, 

by dokleić kolorowe skorupki. Ziemia to wiadomo zielono- niebieska, 

a Wenus pomarańczowo –brązowa, Mars czerwony. 

 

 



 Trzecia praca plastyczna wykonana jest metodą rozcierania. By 

uwypuklić nasza piękną planetę w kosmosie. 

 

 

Mam nadzieję, że Was zainspirowałam do działania i Wy uczcicie Dzień 

Ziemi. 

Oczywiście biorąc pod uwagę Waszą kreatywność nie ma ograniczeń co 

do techniki, możecie wykorzystać swoje pomysły. 

Swoimi pracami możecie chwalić się wysyłając na 

maila: beatapopowicz4@gmail.com 


