
 
     Posłuchaj (przeczytaj).  
 
                                                                      Żyrafa 
 

 Pewnego razu żyrafa Żaneta siedziała smutna nad dużą rzeką. Jak myślisz, czemu się 

smuciła? Otóż były jej urodziny. Żaneta była przekonana, że nikt o nich nie pamiętał. Żyła już 

cztery lata i nigdy nie zdarzyło się, że nikt nie złożył jej choćby życzeń.  

Obok rzeki przechodził czarny żuk i jakby nigdy nic pozdrowił ją i usiadł na jakimś 

małym grzybku.  Żuk lubił żartować i dlatego opowiedział żyrafie dużo dowcipów. Mimo 

złego, humoru żyrafa śmiała się serdecznie. Kiedy słoneczko mniej już przypiekało, żyrafa 

podziękowała żuczkowi za towarzystwo i chciała go pożegnać, jednak żuczek powiedział, że 

odprowadzi ją do domu. Pod domem żyrafa trochę posmutniała, ale kiedy otworzyła drzwi 

okazało się, że w środku czekają na nią przyjaciele z pysznym tortem orzechowym. Zrobili jej 

niespodziankę, jakże mogliby zapomnieć o jej urodzinach. Żyrafa miała wspaniałe przyjęcie, 

jednak najbardziej cieszyły ją dowcipy jej przyjaciela żuczka, który  wspierał ją w przykrych 

chwilach. 

 

1.      Odpowiedz na pytania: 

- Kto obchodził urodziny? 

.................................................................................................................................................... 

 

- Dlaczego Żaneta była smutna? 

................................................................................................................................................... 

 

- Ile lat miała żyrafa? 

.................................................................................................................................................. 

 

- Jak żuczek pocieszał żyrafę? 

.................................................................................................................................................. 

 

- Jaką niespodziankę przygotowali żyrafie przyjaciele? 

................................................................................................................................................... 

 

- Z czego żyrafa była najbardziej zadowolona? 



................................................................................................................................................... 

- Jakie prezenty mogła otrzymać Żaneta od swoich przyjaciół? 

...................................................................................................................................................... 

 

2. Chciałbyś przeżyć podobną niespodziankę przyjaciół ? Uzasadnij odpowiedź , czyli  

powiedz dlaczego. 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

3. Narysuj prezent dla żyrafy od siebie. 

4. Zapytaj dorosłego , co znaczy powiedzenie: jakby nigdy nic-  

5. Które z poniższych wyrazów pasują do żuka? Podkreśl je: 

 

troskliwy            miły                  smutny              wesoły                nudny          dowcipny 

 

zły              opiekuńczy                    złośliwy                  troskliwy                   obojętny 

         

6. Poćwicz wymowę! Przypilnuj szczególnie  głoski:  sz, ż, cz 

A)     Powtórz: 

• żyrafa Żaneta 

• czarny żuk 

• żyrafa nad rzeką 

• żuk i żyrafa 

• smutna żyrafa 

• żarty żuka 

• pocieszanie przez przyjaciela  

• żuk na grzybku 

• towarzystwo żuczka 

• pożegnanie żuczka 

• otworzenie drzwi 

• żyrafa i przyjaciele 

• pyszny tort orzechowy 

• przyjęcie dla żyrafy 



 

B)     Powtórz zdania. Odpowiedz na pytania pod nimi: 

• Żyrafa siedziała nad rzeką. 

• Gdzie siedziała żyrafa? 

• ....................................................................................... 

• Do żyrafy przyszedł czarny żuk. 

• Jaki żuk przyszedł do żyrafy? 

• ....................................................................................... 

• Żaneta była smutna. 

• Jak czuła się Żaneta? 

• ....................................................................................... 

• Żuczek pocieszał Żanetę. 

• Kogo pocieszał żuczek? 

• ...................................................................................... 

• Przyjaciele zrobili żyrafie przyjęcie. 

• Kto zrobił żyrafie przyjęcie? 

• ....................................................................................... 

• Żaneta cieszyła się z obecności żuka, który wspierał ją wcześniej w smutnych 

chwilach. 

• Dlaczego Żaneta cieszyła się z obecności żuka? 

• ...................................................................................... 

 

7. Opowiedz o żyrafie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


