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Што е тоа Планета Земја?
Земјата е една од осумте планети во
Сончевиот Систем.
Таа е трета планета по оддалеченост од
Сонцето и најголема со цврста површина,.
Планетата Земја има еден природен
сателит - Месечината, и засега е
единствената позната планета на која има
живот.
Земјата има и магнетно поле кое, заедно
со атмосферата, ја штити од зрачење
(штетно по живите суштества кои ја
населуваат Земјата).
Атмосферата, исто така служи и како штит
за одбивање на помалите метеори, кои
поминувајќи низ неa согоруваат пред да
стигнат до Земјината површина.
Атмосферските услови се значајно
променети откако настанал животот на
Планетата  Земја.
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Околу 71% од Земјината површина е
покриен со вода. Земјата е единствена
планета во Сончевиот Систем каде што
водата може да остане во течна
состојба. Останатите 29% се
континентите и островите. Земјината
површина е многу променувана во текот
на многу милиони години, а причина се
тектонските движења.

Месечината влијае на плимата и
осеката, го стабилизира променувањето
на степенот на Земјината оска со што
постепено ја менува должината на
ротациониот период на Земјата.
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Каков облик има Планетата
земја?

Обликот на Земјата многу наликува на
ротационен елипсоид. Сепак, ова
геометриско тело, кое до пред неколку
години се користело за интерпретација,
не одговара во потполност со обликот
на Земјата. Поради тоа елипсоидот во
научните истражувања е заменет со
новиот, приближен облик – геоид.
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Што ја уништува и што ја
заштитува Планетата Земја?

Ја Заштитува
- Посадените дрвја и цвеќиња
- Чистата вода за пиење
- Сончевите зраци
- Чистиот воздух
- Луѓето кога  се однесуваат одговорно кон

ѓубрето и отпадот

Ја Уништува
- Нечистата  вода за пиење
- Загадениот воздух
- Стакленичките  гасови
- Луѓето кои  не се однесуваат

одговорно кон ѓубрето и отпадот
- Не рециклирањето на хартијата  и

стаклото
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Дали може да се заштити
Планетата Земја

Да.Планетата Земја може да се заштити и тоа на едноставен и лесен начин.
• На училиште или на работа да одиме со  велосипед или пешки а не со автомобил
• Да ги сакаме , чуваме и негуваме  сите природни работи  кои ни ги дала

Планетата Земја
• Да рециклираме хартија,пластичните и стаклените шишиња и  другиот отпад.
• Ова треба да се прави секојдневно.



Активности кои можете да ги
направите во домашни услови ?

Планетата земја направена од балон
Потребно е:
-Балон
-Лист
-Темперни бои (сина и зелена боја)

Начин на реализација: Балонот
надувајте го , и дајте му го на детето
кое на лист хартија со помош на
балонот ке ја направи планетата земја ,
откако на балонот ке стави сина и
зелена боја.
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Планетата земја направена од раце
Потребно е:
-Листови во боја (сина и зелена
боја)
- Лист хартија
- Ножици
- Лепак
- Рамка за слика
Заедно со децата најпрво
направете детски рачиња од
листовите во боја и исечете ги.
Потоа децата нека ги залепат
рацете со помош на лепак на
хартијата која е ичесена во округла
форма.Отако ќе ги залепат ставете
ја во рамка за слика.
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Наместо да се фрли тврдата  ролна од
тоалет хартијата  може да се направи
некоја играчка , форма или фигура.
Се што ви е потребно е тврди  ролни
од тоалет хартија ,лепак и малку
креативност.





Исто така можете да ги
искористите и
пластичните капачиња
од шишиња за да се
направи нешто
интересно.
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