
Temat: Kim są pasażerowie samolotu? (22.04.2020r) 

Witajcie, 

Dzisiaj porozmawiamy o kimś, kto jest bardzo ważny, kiedy mówimy o samolotach i transporcie 

lotniczym. Dobrze wiemy jak wyglądają samoloty pasażerskie, wiemy też, kto to jest- ZAŁOGA 

samolotu, ale ani samoloty, ani ZAŁOGA nie była by potrzebna, gdyby nie- PASAŻEROWIE. 

Kim są PASAŻEROWIE? To osoby, które właśnie korzystają z przelotów samolotami. To możesz być 

TY, to mogę być- ja, albo nasz sąsiad, kuzynka itp.   

Dlaczego ludzie latają? 

 bo są ciekawi nowych miejsc, ludzi i innych kultur- wycieczki, 

 chcą odpocząć- wczasy, 

 stęsknili się za bliskimi- odwiedziny, 

 pracują daleko poza domem- interesy itd. 

Nie jest ważny powód, bo latanie, to niesamowita przygoda!  

A gdyby nie PASAŻEROWIE, to nie byłoby transportu lotniczego dla ludzi. 

Co powinniśmy wiedzieć nt tego, co spotka każdego z nas w samolocie, jeżeli zdecydujemy się lecieć. 

Otóż każdy PASAŻER samolotu, wchodząc do maszyny powinien wiedzieć, że: 

 siada na swoim miejscu, 

 siedzenia są zawsze ustawione po trzy z jednej strony chodnika i trzy z drugiej (to przy 

samolotach do 200-tu osób), 

 nad głowami znajdują się zamykane schowki na bagaż podręczny, 

 każde siedzenie ma pasy, które należy zapiąć przed startem i przed lądowaniem, 

 na początku i końcu chodnika znajdują się toalety (bardzo małe i ciasne), 

 podczas lotu, jeżeli nie ma potrzeby, to nie wstajemy z miejsca i nie chodzimy bez potrzeby 

po samolocie, 

 zawsze może liczyć na pomoc stewardes, które pomogą, doradzą, 

 w czasie lotu możemy otrzymać: herbatę, kawę, sok lub wodę, a podczas niektórych 

przelotów nawet ciepły posiłek- w cenie biletu. 

Powinniśmy wiedzieć, że samolot dla PASAŻERÓW, to dużo wygodniejszy i szybszy rodzaj 

transportu niż samochód czy autobus. A widoki- NIESAMOWITE!!!  

 

 



 

  

 

Zad. domowe 

Napisz gdzie chciałbyś polecieć, gdybyś mógł, albo wykonaj ilustrację i włóż do koperty; możesz też  

zrobić zdjęcie i wysłać do mnie. 


