
Gazowe olbrzymy 

1. W podanych dniach tygodnia wpisz brakujące litery i uporządkuj wg kolejności i wklej wyrazy do 

zeszytu. 

czwa......tek s.......bota wto.......ek Dni tygodnia: 

niedzi.....la ponie.....ziałek pi.....tek śro......a 

2. Przeczytaj poniższe informacje o planetach gazowych: 

Planety zewnętrzne Układu Słonecznego to tzw. gazowe olbrzymy. Są 

zbudowane głównie z gazów i leżą "na zewnątrz" od planet skalistych. Do 

planet gazowych zaliczamy Jowisza, Saturna, Urana i Neptuna. 

Jowisz to największa planeta Układu Słonecznego, gazowy olbrzym składający 

się głównie z wodoru i helu. Jest piątą w kolejności planetą od Słońca. 

Charakterystycznym elementem planety jest Wielka Czerwona Plama - 

olbrzymia burza atmosferyczna (antycyklon) o rozmiarach większych od 

średnicy Ziemi.  

 

Planeta Saturn to szósta w kolejności planeta od Słońca. Jest drugim co do 

wielkości gazowym olbrzymem w Układzie Słonecznym. Saturn wygląda 

bardzo efektownie dzięki niezwykłym, otaczającym go pierścieniom. Planetę 

okrążają 62 naturalne satelity.  

https://www.bajkidoczytania.pl/planety-skaliste-kolorowanka
https://www.bajkidoczytania.pl/planeta-jowisz-wycinanka-kolorowanka
https://www.bajkidoczytania.pl/planeta-saturn-wycinanka-kolorowanka
https://www.bajkidoczytania.pl/planeta-uran-wycinanka-kolorowanka
https://www.bajkidoczytania.pl/planeta-neptun-wycinanka-kolorowanka


 

Uran jest siódmą od Słońca planetą w Układzie Słonecznym. Ten gazowy 

olbrzym jest cztery razy większy od Ziemi. odkryto 27 naturalnych księżyców 

Urana.  

 

 

Neptun jest najdalszą, ósmą planetą Układu Słonecznego. Jego nazwa pochodzi 

od imienia rzymskiego boga mórz. Wielkością jest bardzo zbliżony do Urana                      

i podobnie jak on - jest gazowym olbrzymem o średnicy czterokrotnie większej 

od Ziemi. 

 



3. W załączniku 1 - znajdź nazwy gazowych olbrzymów i pokoloruj je, 

W załączniku 2 - wszystkie planety na jednym arkuszu do pokolorowania! 

Poniżej do pobrania odpowiedni arkusz w pdf. Można go wydrukować i zabawić się                       

w kolorowanie gazowych olbrzymów. Mało? Na bajkidoczytania.pl znajdziecie także 

wszystkie planety na jednym arkuszu a także pojedyncze globy. 

4. A dla chętnych : możecie się zabawić w tworzenie kosmosu w słoiku zgodnie z instrukcją na:: 

https://eduzabawy.com/pomoce-dydaktyczne/patrycja-

sulej/kosmos-w-sloiku/ 

 

Już nie mogę doczekać się efektów. Poproś rodzica, aby wykonał zdjęcie kosmosu                   

w słoiku i wyślijcie do mnie! Czekam na kontakt! p. Ula 

  

Ankieta: podkreśl właściwą odpowiedź: Czy zadania wykonałeś:  

a) samodzielnie, 

b) z niewielką pomocą członków rodziny, 

c) z dużą pomocą członków rodziny. 

 

https://www.bajkidoczytania.pl/nazwij-pokoloruj-planety

