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HISTORIA 
Obieżyświat – naiwna, ale pełna werwy małpka marzy o życiu  
pełnym przygód. Szansa na spełnienie tych marzeń pojawia 
się w postaci Fileasa Froga, odkrywcy i oszusta, który zakłada 
się o grube miliony, że ustanowi nowy rekord w odbyciu po- 
dróży dookoła świata. Fileas i Obieżyświat mają tego doko- 
nać w 80 dni. W trakcie wyprawy ich życia trafią na spaloną  
słońcem pustynię i do tajemniczej dżungli, poznają nieustra- 
szoną księżniczkę, ale też wpadną w szpony czczącej wulkany 
szarańczy. Nasz dzielny, mały podróżnik odkryje, że świat jest 
zarówno ogromny, cudowny, jak i głupkowaty.
 

Ten zeszyt ćwiczeń należy do



POSTACI

Obieżyświat – młoda, łatwowierna 
marmozeta, błyskotliwy okularnik  
z ambicjami poszukiwacza przygód. 
Chce żyć w podróży, ale boi się,  
że może nie być na to gotowy.

Auda – żaba bez strachu i skazy. 
Obieżyświat i Fileas uratują ją  
w dżungli. Tak naprawdę jest nie-
zależną księżniczką, która chce 
cieszyć się pełną swobodą.

Fileas – światowej sławy awanturnik... 
dopóki go nie poznacie. 
 
Ci, którzy mieli to szczęście, już nigdy 
mu nie uwierzą.

Fix – Obieżyświata i Fileasa ściga 
policjantka. Posądza ich o kradzież 
i nie spocznie, póki nie wylądują za 
kratkami. Wygląda jak pocieszna 
futrzana kulka, ale pozory mogą 
zwodzić. To wściekły myszoskoczek, 
najbardziej zdeterminowany stróż 
porządku na świecie!



PRZYGOD AZ PO CZAPKE! 
. 

´ ˛
Pomóż Obieżyświatowi spakować torbę na wielką wyprawę dookoła świata. 

Musi być lekka... ale dobrze wyposażona! 

Pokoloruj przedmioty, które musi zabrać ze sobą w podróż  
i pozostaw niepotrzebne pozycje puste.
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´ ˛WYSCIG 80 KM NA GODZINE!

Gdy torba jest spakowana, Fileas i Obieżyświat wypełniają 
kartę podróży. Aby zwiedzić cały świat, będą musieli 

korzystać z różnych środków transportu.

Pomóż im określić prędkość różnych pojazdów,  
aby dokonali najlepszych wyborów.
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. 
´ ´˛BADZ OBIEZYSWIATEM!

Na trasie nasi bohaterowie poznają wszystkie możliwe krajobrazy.  
Fix, przerażający myszoskoczek, depcze im po piętach. 

W tym ćwiczeniu pomóż im dopasować zdjęcia  
krajobrazów i plany filmowe, żeby nie tracili czasu  

i kontynuowali swoją podróż.

Odpowiedzi: A-3, B-2, C-4, D-1. 

A
PUSTYNIA  

W ArizonIE

B
WARZAZAT

C

Piton de la 
fournaise

(SZCZYT PIECA)

D
Angkor

1 AKITA

3 PUSTYNIA

2 RatOZJA POLUDNIOWA-

4 WULKAN



MORZE, FALA I ZABAWA!

Przygoda się nie kończy!

Pokoloruj Fileasa i Obieżyświata, którzy zaraz będą surfować...



´˛
˛PRZY NASTEPNYM KAKTUSIE

SKREC W PRAWO!
Fix wciąż jest na tropie naszych bohaterów.  

Wylądowali na pustyni i są nieludzko spragnieni. 
 Czy wiedziałeś, że w kaktusie można znaleźć wodę?  
Fileas ma przy sobie słomkę, którą znalazł w oceanie,  

bo w dzisiejszych czasach można tam znaleźć wszystko...

Znajdź kształt, odpowiadający temu kaktusowi:
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˛´ODKRYWAJ SWIAT DZIKICH ZWIERZAT! 

Fileas i Obieżyświat spotykają na swojej drodze wiele zwierząt. 
Nie pamiętają już, jak się nazywają i do jakiej rodziny należą.

Pomóż im je zidentyfikować!
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AUDAHERMAN

OBIEŻYŚWIAT

WÓDZ

SKORPION

FIX

GATUNEK:

1  MAŁPKA
       2  ŻABA
3  MYSZOSKOCZEK

4  SKORPION
5  KREWETKA

6  ŚLIMAK

RODZINA:

A  SSAK 
B  PŁAZ
C  OWAD

D  SKORUPIAK
E  ŚLIMAK



PLAZA
.

Na plaży Obieżyświat i Fileas zebrali wiele przedmiotów,  
wyrzuconych przez morze. Niektóre występują naturalnie w oceanach, 

inne są porzucone przez ludzi i szkodliwe.

Czy potrafisz je zidentyfikować?

Postaw krzyżyk na zanieczyszczeniach.

Odpowiedzi: butelkae, plastikowa torba i kubek ze słomką.



.
W DZUNGLI

Fileas i Obieżyświat zbliżają się do końca swojej podróży!  
Fix depcze im po piętach. Pomóż im odnaleźć się w dżungli  

i dotrzeć do wioski AKITA. Uwaga, Obieżyświat i Fileas  
muszą nabrać sił, by trafić do celu.

Odpowiedź:

FINAL PODRÓZY 

BRAWO!
PRZYGODA
DOBIEGŁA

KOŃCA!

.

-



1. W 80 DNI DOOKOŁA ŚWIATA to adaptacja 

powieści pod tym samym tytułem, napisanej przez  
Juliusza Verne’a i wydanej w 1872 roku.

2. Juliusz Verne urodził się w Nantes w 1828 roku.  
Jest autorem wielu powieści podróżniczych i przygodowych, 
a także uważany za jednego z pierwszych pisarzy 

science fiction. Jego najsłynniejsze książki to także   
20 MIL PODMORSKEJ ŻEGLUGI (1870) i PODRÓŻ  
DO ŚRODKA ZIEMI (1864). 

CZY WIEDZIALES, ZE?--

3. Jules Verne Trophy to wyścig żeglarski dookoła świata.  
Dystans do pokonania dla żeglarzy to ponad 40 000 km. 
Rekord, ustanowiony w 2017 roku, należy do Francisa Joyona 
i wynosi 40 dni, 23 godziny, 30 minut i 30 sekund.

4. Oto trasa przebyta przez Fileasa Fogga  
i Obieżyświata w książce Juliusza Verne’a: 
Londyn (Anglia), Suez (Egipt), Bombaj (Indie), 
Kalkuta (Indie), Hongkong, Jokohama 
(Japonia), San Francisco (Stany Zjednoczone), 
Nowy Jork (Stany Zjednoczone)  
i ponownie Londyn.

ŚWIĘTA BOŻEGO 
NARODZENIA 

DOOKOŁA ŚWIATA! 

KRÓTKI PRZEWODNIK

.
´

w Polsce: św. Mikołaj, Gwiazdor,  
Dzieciątko, Gwiazdka i Aniołek

we Włoszech: La Bafana – czarownica na miotle 

w Hiszpanii: Trzej Królowie 

w Rosji: Dziadek Mróz

w Skandynawii: Jul Tomte – krasnal

KTO PRZYNOSI PREZENTY?



CZY WIESZ, ZE...
.

Magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia, pełen radosnego oczekiwania  
na św. Mikołaja i prezenty, jest różnie obchodzony na całym świecie.  

Zależy to od kultury, religii, ale i położenia geograficznego danego kraju. 

Boże Narodzenie – Noël – to jedno z najbardziej  
nastrojowych i rodzinnych świąt we Francji.  

Czekając na nie, od 1 grudnia dzieci codziennie  
otwierają jedno okienko kalendarza adwentowego  

ze słodyczami. W nocy z 24 na 25 grudnia św. Mikołaj  
przynosi prezenty i wrzuca je do buta lub pod choinkę.  

Symbolem świąt we Francji jest szopka i figurki świętych. 

Cały okres przedświąteczny po największym święcie 
w Ameryce, Święcie Dziękczynienia (czwarty piątek  

listopada) jest jak święta przed świętami. Ulice 
miast, sklepy i domy są bogato przystrojone,  
pełno jest św. Mikołajów. To czas kupowania  

gwiazdkowych prezentów, które tradycja nakazuje 
 otwierać przy choince w wieczór Bożego Narodzenia. 

Grudzień na półkuli południowej to pełnia lata,  
więc dzieci w Australii obchodzą święta na… plaży!  

Gdy 25 grudnia rano rozpakują prezenty, które  
św. Mikołaj przyniósł w nocy do wełnianej skarpety,  

wybierają się z rodziną do parku lub na plażę 
 i tak spędzają świąteczny czas. 

W północnej części Europy w grudniu są bardzo długie noce.  
Święto zwane Julenisse to święto światła, związane  
z przesileniem zimowym. Jul oznacza zmianę. 
Najważniejsza jest Wigilia świąteczna, podczas której  
dzieci odwiedza krasnal Jul Tomte i rozdaje prezenty.  
Chowa je do skarpet wieszanych przy kominku.

Od 16 grudnia codziennie w innym domu trwają  
posadas – przedstawienia bożonarodzeniowe.   
Ich uczestnicy niosą świece i lampiony, dzieci  
rozbijają piniaty wypełnione słodyczami.  
W Święto Trzech Króli dzieci dostają prezenty ukryte  
w kolorowych kubkach podwieszanych do sufitu.

FRANCJA

STANY 
ZJEDNOCZONE

AUSTRALIA

SKANDYNAWIA

MEKSYK



˛OZDOB I POKOLORUJ CHOINKE!
DORYSUJ PREZENTY!

´


