
2.7. AUSTRAALIA 

 

Kõige väiksem manner 
on lõunapoolkeral asuv 
Austraalia.

Kui suur on Austraalia?  
Vaata peatüki 2.3 mandrite tabelist. 

Austraaliat ümbritsevad 
• põhjast ja idast Vaikne ookean 
• läänest ja lõunast India ookean

 
ÜLESANNE 1

1. Leia gloobuselt Austraalia. Leia Austraalia piirid.

2. Mis poolkeradel asub Austraalia?

3. Leia kaardilt Austraalia. Leia Austraalia piirid.
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4. Märgi maailma kaardile: 

1) Austraalia (1);

2) Vaikne ookean (2), Atlandi ookean (3),  
India ookean (4).

Märgi kaardile koha nime taga sulgudes olev number.

 
Austraalia loodus

Enamik Austraaliast asub ekvaatorile küllalt lähedal. Seega on see 
soe manner. Suure osa Austraaliast hõlmab Suur Victoria kõrb. 

Austraalia taimestik ja loomastik 
on väga omapärane. Seal elab 
palju selliseid loomaliike, keda 
kusagil mujal ei esine. Palju on 
mitmesuguseid kukkurloomi, näiteks 
känguru ja koaala ehk kukkurkaru. 
Kukkurloomadel on kukkur ehk tasku 
kõhu peal. Selles taskus saavad 
kukkurloomade pojad emalt toitu. 
Ohu korral tasku kaitseb poegi. 

Koaala-ema pojaga. 
Koaalad elavad 
eukalüptipuul ja söövad 
eukalüptilehti.
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Austraalia mandril on ainult üks riik – Austraalia Ühendus.

 
ÜLESANNE 2 

1. Leia ja näita tekstis nimetatud kohad kaardilt. 

2. Mis on Austraalia Ühenduse pealinn?

3. Märgi nimetatud kohad Austraalia kaardile. 
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Okeaania

Vaikses ookeanis Austraaliast idas on väga palju saari. Neid saari 
nimetatakse Okeaaniaks. 
Austraalia manner koos Okeaaniaga moodustab Austraalia ja 
Okeaania maailmajao. Mandril on ainult üks riik, aga maailmajaos 
14 riiki. Tuntuim neist saareriikidest on Uus-Meremaa. 
Okeaania saartel esinevad tulemäed ehk vulkaanid, kuuma-
veeallikad ja geisrid, maavärinad. 

Vaata digiõpikust videot  
Uus-Meremaa loodusest ja vulkaanidest

Nii nagu Austraalia mandri loodus, on ka Okeaania loodus väga 
erinev teiste piirkondade loodusest. Okeaanias elab ja kasvab 
palju selliseid taime- ja loomaliike, keda mujal ei kohta. 
Seal elavad roomajad tuataarad ja gekod, lennuvõimetud linnud 
kiivid ja kollasilm-pingviinid, palju elab seal mitmesuguseid 
papagoisid.

Kea

Tuataara Geko

Lennuvõimetu lind kiiviKollasilm-pingviin
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ÜLESANNE 3

Leia kaardilt Uus-Meremaa.  
Uuri internetist Uus-Meremaa kohta. Täida lüngad.

1. Uus-Meremaa asub Austraaliast (mis ilmakaares?) 

2. Uus-Meremaa asub Okeaania  osas.

3. Uus-Meremaa asub peamiselt kahel saarel:  

 ja 

4. Uus-Meremaast läänes asub  meri,  

põhjas  meri, idas  ookean.

5. Uus-Meremaa pealinn   

asub  saarel. 

6. Uus-Meremaa suurus on  ruutkilomeetrit.  

Ta on (vali õige) väike | suur riik. 

7. Uus-Meremaa lähimad naabrid asuvad  kilomeetri 

kaugusel (nimeta neli): , , 

 ja .

Uus-Meremaa loodus
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8. Uus-Meremaal elab  inimest.

9. Pealinnas Wellingtonis elab  inimest.

10. Uus-Meremaal elavad (mis rahvusest inimesed?) 

.

11. Lõunasaarel asuvad  mäed.  

Kõige kõrgem mägi   

on (mitu?)  meetrit kõrge.

12. Uus-Meremaa rahvuslind on lennuvõimetu .

13. Uus-Meremaal kasvatatakse , 

 ja .

 
*ÜLESANNE 4 

Märgi Uus-Meremaa 
kaardile 

1) Põhjasaar (1) ja 
Lõunasaar (2);

2) Korallimeri (3), 
Vaikne ookean (4);

3) Lõuna-Alpid (5);

4) Wellington (6).

Märgi kaardile  
koha nime taga  
sulgudes olev 
number.


