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Wyprawa do Australii 

Moja mama ma brata w Australii. Jest inżynierem 

w kopalni złota. Australia jest tak wielka, że do pracy musi 

latać samolotem! 

W tym roku, w wakacje, jedziemy go odwiedzić. Kiedy 

w Polsce jest lato, w Australii jest zima. Zimą, czyli 

w czerwcu i lipcu, średnie temperatury w Sydney w dzień 

to 16-17°C a w nocy 10°C. Spakujemy się jak na chłodne 

i wilgotne lato. 

Nasz lot z Warszawy do Sydney trwał 

ponad 24 godziny! Po przylocie obserwowałem 

wiele niezwykłych rzeczy. W ogrodzie wujka 

rosły palmy i przylatywały tam kolorowe papugi. 

Pewnego dnia, gdy zostałem w domu sam z 

Zosią, moją kuzynką, usłyszałem na zewnątrz 

głośny śmiech. 

- Kto się tak śmieje? – zapytałem. 

- Nie „kto” tylko „co” – to ptak – kukabura. 

Zosia powiedziała 

mi, że w Australii nie ma lwów, 

lampartów ani tygrysów. Są tylko 

dzikie psy dingo.  

Powiedziała mi też o szkole. 

Uczą się w niej, jak żyć razem 

z naturą. Mają też lekcje angielskiego i polskiego, plastyki, 

muzyki i zajęcia komputerowe. 

– Masz lekcje polskiego?! W Australii?! – pytałem bardzo 

zdziwiony. 

– Tak! W Australii mieszka dużo Polaków. Niektórzy 

dorośli nie mówią po polsku, ale chcą, aby ich dzieci 

uczyły się języka polskiego, aby mogły rozmawiać 

z rodziną w Polsce. 

– Nie wszystkie dzieci w Australii mogą chodzić do szkoły 

– powiedział wujek, który przyszedł do nas. 
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– Dlaczego? 

– Do szkoły czasami jest tak daleko, że nie można do niej 

dojechać. Dzieci uczyły się w domu. Kiedyś uczyły się 

korespondencyjnie albo lekcje były przez radio. Teraz nauka 

jest przez Internet.  

– Ale fajnie! – powiedziałem. 

– Wcale nie jest tak fajnie – powiedziała Zosia. – Ja lubię 

chodzić do szkoły. 

Pomyślałem chwilę… „No tak…, gdybym uczył się przez 

Internet, to nie mógłbym spotykać się z moimi kolegami 

i wracać z nimi ze szkoły”.  

Często jeździliśmy na wycieczki. Wszystko jest tu takie 

inne! Na przykład samochodem jeździ się po lewej stronie, 

więc trzeba bardzo uważać, gdy przechodzi się przez ulicę. 

W Polsce znaki drogowe ostrzegają przez 

zwierzętami na drodze – jeleniem i krową, 

a w Australii – ostrzegają przed kangurem 

i koalą. 

A nad oceanem było wielu surferów. 

Surfing to tutaj bardzo popularny sport. 

W Sydney jest aż siedemdziesiąt plaż. 

 

 

Pierwsi mieszkańcy 

Australii to Aborygeni. 

Dziś jest ich już niewielu. 

W czasie naszej podróży 

do Australii zrobiłem 

chyba 500 zdjęć!  
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1.Gdzie chłopiec pojechał na 

wakacje? 

2. Jaka jest pora roku w Australii, gdy 

w Polsce jest lato? Podkreśl 

odpowiedź. 

wiosna   lato   jesień   zima 
 

3. Jaka wtedy jest najczęściej 
pogoda? Wybierz odpowiedzi 
i zapisz je poniżej. 
 

Jest zimno. Jest 16 oC w dzień. Jest gorąco.  
Jest 25oC. Jest wilgotno. Jak w Polsce 
w chłodne lato. W nocy jest około 10oC. 

 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 
 

………………………………………………… 
 

4. jakich zwierzętach australijskich 
mówił ……….……? Znajdź w tekście 
i podkreśl je wszystkie. 
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5.Zosia, kuzynka chłopca, chodzi 
w Australii do szkoły. Znajdź 
w tekście i napisz, jakie ma 
przedmioty? 
 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

………………………………………………….. 

 
6.Dlaczego w Australii niektórzy chcą 
się uczyć języka polskiego? Przepisz 
z tekstu zdanie, które to wyjaśnia. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

………………………………………………….. 

7.Jak nazywają się rdzenni 
mieszkańcy Australii? 
 
……………………………………………. 
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Co jest w Australii, a co w Polsce? 

Uzupełnij tabelę 

 

 

 

 

 

 

 

   W Australii …     W Polsce …   

 • ludzie jeżdżą do pracy 
samochodem lub 
autobusem 

 • dzieci uczą się w szkole 

 
 
 
 

• jest ruch prawostronny 

 
 
 
 
 

• znaki drogowe 
ostrzegają przed 
zwierzętami: jeleniem i 
krową. 

 • zimą jest śnieg 
i temperatura poniżej 
0°C 
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Tropiciel słówek 

1. Zrób 3 karty do słowniczka 
 

 LITERA    SŁOWO 

 

 

  

 

 

 

OBJAŚNIENIE                      ZDJĘCIE/OBRAZEK 

………………………… 

 

………………………… 

 

………………………… 

 

……………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………… 

 

ZDANIE 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 
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Tropiciel słówek 

 

 

 LITERA    SŁOWO 

 

 

  

 

 

 

OBJAŚNIENIE                      ZDJĘCIE/OBRAZEK 

………………………… 

 

………………………… 

 

………………………… 

 

……………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………… 

 

ZDANIE 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 

 
 

rdzenni mieszkańcy 
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Tropiciel słówek 

 
 

 LITERA    SŁOWO 

 

 

  

 

 

 

OBJAŚNIENIE                      ZDJĘCIE/OBRAZEK 

………………………… 

 

………………………… 

 

………………………… 

 

……………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………… 

 

ZDANIE 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 
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Jak działa język? 
 

 

W Australii nie ma (czego?) lwów, lampartów 

ani tygrysów. 

 

W Afryce są (co?) lwy, lamparty, tygrysy, ale 

nie ma (czego?) żubrów ani pingwinów 

 

W Polsce są (co?) psy i koty, ale nie ma 

(czego?) pingwinów ani gepardów. 

 

Uzupełnij 

 

W Polsce nie ma (czego?) ……………………………… 

(lwy). 

W Afryce są (co?) ………………………………… (tygrysy). 

Na Grenlandii są (co?) …………………………… 

(pingwiny). 

W Australii nie ma (czego?) ………………………… 

(gepardy) 
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Pomyśl, powiedz i napisz, czym różni 

się Polska od twojego kraju lub kraju, 

z którego przyjechałeś/przyjechałaś. 

 

W Polsce  W ………………. 
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