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Így rajzolj kengurut! 

 



 



Kenguru és wallaby: 

 

 

 

 

Különbségek: méret, fejforma, fülek hosszúsága, élőhely 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hogy búcsúzik a kenguru a mamájától? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ausztrália élővilága, kik lehetnek a kiskenguru osztálytársai? 

 



 

 



 

 



Repülő és repülőjegy az utazáshoz: 

 



Honnan hova? 

 



 

 

               



 

 

Hogy talál haza a kiskenguru a mamájához? 



Játék a barátokkal: mekkorát ugrik a szöcske, a béka, a kiskenguru, a 

nyúl, van esélye a kígyónak?  

                

 

            

 

 



Visszatérés a mamához! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K mint kenguru

 



Mikor mit eszik a kiskenguru?

 

Reggelire:  

levél-müzli 

Tízóraira: 

gyümölcs 

Gumófőzelék 

Uzsonnára: 

gyümölcs 

Vacsorára:  

Rovarragu 

levélsalátával 

 



Érdekességek: 

Tasmán ördög: A legnagyobb erszényes ragadozó, amely mérete 

egy kisebb kutyáé, de tömzsi és izomzata fejlett. Jellegzetes a 

fekete szőre, átható bűze, ha izgatott, hangos sikolya és vad 

étkezési szokásai. Vadászik és dögevő állat, emellett közösségi 

étkezésekben is részt vesz. Amikor a kölykök kinőtték az erszényt, 

néha az anyjuk hátán vitetik magukat. 

A kacsacsőrű emlős a víz alól gyűjti táplálékát – rákokat, vízi 

rovarokat, kisebb halakat. Kitűnően úszik; élete nagy részét a 

vízben tölti. Üregeit a vízfolyások partoldalába vájja; ezek 

bejárata a hódokétól eltérően a víz szintje fölött van. Ujjai között 

úszóhártya alakult ki. A vízben főleg lapos, a hódokéra 

emlékeztető farkával hajtja magát. 

Kacagó jancsi – jégmadár: A kacagó jancsi nevet jellegzetes, 

emberi nevetésre hasonlító hangjáról kapta, amelyet általában 

kora reggel és kora este hallatnak. Rovarokat és más 

gerincteleneket fogyaszt, de elkap rágcsálókat és kisebb 

madarakat is. 

Emu: Ausztrália füves területeinek, szavannáinak, 

eukaliptuszerdőinek, bozótosainak lakója. A világ második 

legnagyobb madara (150-190 cm, 18-60 kg). Növényeket, füvet és 

gyümölcsöket fogyaszt, de ahernyókat és a szöcskéket is 

megeszi. Ausztrália nem hivatalos nemzeti madara. A nagy 

óriáskenguruval együtt Ausztrália címerének tartója.  

Hangyászsün: Sünszerű állat, hosszú fogatlan szájszervvel és 

hosszú, ragadós nyelvvel. Ami az emlősöknél ritkaság, 

méregmiriggyel is rendelkezik. Ha megtámadják, 

összegömbölyödik és tüskéi megvédik a ragadozóktól, vagy 

beássa magát a homokba. 
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