Dziś zajmiemy się krajem, który jest jednocześnie kontynentem – Australią. Jest to
jedyny na świecie kraj będący również całym kontynentem. To najmniejszy
kontynent. Pamiętają Państwo, co to jest kontynent? Na jakim kontynencie jest
Polska? A Japonia? A Francja?
Słyszeli Państwo kiedyś tę nazwę? Czy coś się Państwu kojarzy z tym krajem? W jakim
języku się tam mówi? Jakie zwierzęta tam mieszkają?

Flaga Australii jest nieco bardziej skomplikowana niż flagi, które poznawaliśmy do tej
pory. Wygląda tak:

Spróbują Państwo ją przerysować?
Można też wydrukować sobie kolorowankę, która znajduje się na końcu materiałów i
tam pokolorować flagę 
W Australii mówi się po angielsku. Znacie jakieś inne kraje, w których mówi się w tym
języku? Na przykład w Wielkiej Brytanii, w Indiach, Stanach Zjednoczonych i w
Kanadzie.
W Australii mówi się po angielsku, ponieważ ten kraj powstał dlatego, że kiedyś
wysyłano tam więźniów z Wielkiej Brytanii i do 1942 roku Australia była kolonią
brytyjską. Do dziś królową Australii jest królowa Wielkiej Brytanii, mimo że to dwa
osobne państwa.
Oczywiście na terenach dzisiejszej Australii mieszkali też wcześniej rdzenni ludzie –
Aborygeni. Rdzenni, to znaczy mieszkający tam odzawsze, pochodzący z danego
miejsca. Dziś część mieszkańców Australii to Aborygeni, ale jest ich bardzo niewielu.

Zwierzęta mieszkające w Australii – czy rozpoznajecie, jak się nazywają? Uzupełnijcie
podpisy pod zdjęciami.
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W Australii jest też góra nazwana imieniem Polaka – Tadeusza Kościuszki. Jest ona
najwyższą górą w tym kraju. Czy wiece, kim był Kościuszko? Kościuszko był wojskowym
generałem. Górę nazwał jego imieniem inny Polak, który jako pierwszy na świecie zdobył
szczyt tej góry. Wygląda ona tak:

źródło: wikipedia

wykreślanka o Australii:
hasła do znalezienia to:
ULURU (jest to święta góra Aborygenów), GÓRA KOŚCIUSZKI, KANGUR, OWCE,
DZIOBAK, ABORYGENI, EUKALIPTUS

Hasła z wykreślanki wpiszcie też do krzyżówki.
Odpowiedzi do krzyżówki zamieściłam na końcu materiałów.

źródło: https://wordwall.net/pl/print/1028473/geografia/australia

źródło: https://www.e-kolorowanki.eu/flagi-i-kraje-swiata/australijska-flaga-kolorowanka/

Odpowiedzi do krzyżówki: 1. DZIOBAK, 2. KANGUR, 3. ABORYGENI, 4. EUKALIPTUS, 5.
ULURU, 6. OWCE, 7. GÓRA KOŚCIUSZKI,

