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CZYTANIE
Na podstawie książki J. Wieslander „Mama Mu na drzewie i inne historie“, Poznań,
Zakamarki, 2013.

Szast-prast, szast-prast, szast-prast. Pan Wrona
przyleciał i przysiadł obok Mamy Mu. Miał worek
przerzucony przez ramię.
– Cześć, Panie Wrono. Co tu masz?
– Wszystkie swoje rzeczy – odpowiedział Pan Wrona. – Przeprowadzam
się tutaj. Widzisz, chcę być bliżej swojej przyjaciółki.
Krowa się ucieszyła.
– Tu, do obory, jak świetnie, Panie
Wrono!
– A niech mi ktoś ogon wyskubie!
Nie do obory, a do domu gospodarza –
wyjaśnił Pan Wrona.
1

●

Mama Mu jest...

a Wroną.
b Krową.
c Gospodynią.
d Ogonem.
2

●

Co postanowił Pan Wrona?

a Przeprowadzić się do obory.
b Odwiedzić Mamę Mu.
c Przeprowadzić się do domu gospodarza.
d Zostawić swoje rzeczy na przechowanie.
3

Pan Wrona powiedział: A niech mi ktoś ogon wyskubie! Jak Pan Wrona czuł się w tej
chwili?

●

a Przestraszył się.
b Ucieszył się.
c Zmartwił się.
d Oburzył się.
klasa 2.

3

CZYTANIE

Pan Wrona zaczął pokazywać rzeczy w worku. Nastrój miał wesoły
i podniosły.
– Patrz, zabrałem swój materac. Wziąłem też poduszkę z napisem
„Pan Wrona“. Również talerz z widelcem i łyżką. Mam zamiar zamieszkać
w kominie. Tam zawsze będę słyszał, jak żona gospodarza będzie wołała,
aby mnie nakarmić. Najlepiej – pizzą. Naleśniki też dobre. Mam nadzieję,
że poleje to keczupem!
– Żona gospodarza? Czy to ona jest twoją przyjaciółką? – chciała się
upewnić rozczarowana Mama Mu.
– Ona dała mi wczoraj naleśnik z mięsnym nadzieniem.
– I dlatego jest twoją przyjaciółką?
– Moją jedyną przyjaciółką – przytaknął Pan Wrona, zamrużywszy oczy.
Pan Wrona odfrunął. Ogon krowie smutno
zwisł. Nawet rogi nieco się opuściły. Ucichł też
dzwoneczek.
4

Zaznacz haczykiem (
Pizza

5

) wszystkie rzeczy, które Pan Wrona miał w worku.

Widelec Naleśniki Dzwoneczek Materac

Łyżka

Talerz

Co najbardziej lubi jeść Pan Wrona?

●

Poduszka

●

a Naleśniki.
b Mięso.
c Pizzę.
d Keczup.
6

Dlaczego Pan Wrona postanowił zamieszkać w domu gospodarza?

a Spodziewał się, że tam dostanie jedzenie.
b Dom miał komin.
c Mógł tam złożyć swoje rzeczy.
d Chciał być bliżej Mamy Mu.
4
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Wypisz z tekstu jedno zdanie świadczące o tym, że po odlocie Pana Wrony krowa
się zasmuciła.

●

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
8

●

Dlaczego Pan Wrona nazywa żonę gospodarza swoją jedyną przyjaciółką?

a Ponieważ zaprosiła ona Pana Wronę, by zamieszkał w domu gospodarza.
b Ponieważ uszyła ona poduszkę z napisem „Pan Wrona“.
c Ponieważ podarowała ona Panu Wronie łyżkę i widelec.
d Ponieważ dała ona Panu Wronie naleśnik z mięsnym nadzieniem.
Po pewnym czasie Pan Wrona wrócił. Nastrój jednak wyraźnie mu się
zepsuł.
– Smutno mi. Dzisiaj żona gospodarza jest całkiem niedobra. Nie
dostałem nic smacznego. Do tego zaczęło padać. Nie będę tam mieszkał! –
wściekał się Pan Wrona.
– W kominie? – spytała Mama Mu.
– Rozpaliła ona w piecu! Kra! Głowę mam mokrą,
a siedzenie przegrzałem.
– Siedzenie przegrzałeś. Muu, biedaczku.
– Wyprowadzę się z powrotem do gniazda – zdecydował
Pan Wrona.
Szast-prast, szast-prast, szast-prast. I odleciał.
9

●

Na podstawie tekstu dokończ zdania. Nadaj im różne zakończenia.
Pan Wrona miał mokrą głowę, ponieważ ________________________________
________________________________________________________________
Pan Wrona przegrzał siedzenie, ponieważ ________________________________
________________________________________________________________
Pan Wrona pogniewał się na żonę gospodarza, ponieważ ____________________
________________________________________________________________
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10

Jaki nastrój miał Pan Wrona przed zamieszkaniem w domu gospodarza i jak ten
nastrój zmienił się, gdy Pan Wrona zamieszkał w domu gospodarza?

a Cieszył się

Pogniewał się

b Dziwił się

Wystraszył się

c Smucił się

Rozpaczał

d Marzył
11

Chwalił się

Co znaczy wyraz wściekał się?

a Smucił się.
b Gniewał się.
c Skarżył się.
d Płakał.
Gniazdo Pana Wrony znajdowało się na samym czubku jodły.
– Cześć, Panie Wrono! – zawołała Mama Mu. Oto jestem. Przyjechałam
na rowerze, a potem wspięłam się na drzewo!
Krowa usiadła na gałęzi obok gniazda. Przyjrzała się wnętrzu domu
Pana Wrony.
– Ach, jak u ciebie jest ładnie, Panie Wrono! – Mama Mu
była zachwycona. – O, przywiesiłeś sobie zdjęcia na szafie.
– Tak, moje portrety – powiedział Pan Wrona dumnym
głosem.
Mama Mu przyglądała się dokładnie wszystkim zdjęciom.
I nagle coś jej wpadło w oko.
– Ale muu, co to takiego? Co jest na tym małym zdjęciu
na dole? – wskazała Mama Mu.
– Krowa...
– Jaka krowa?
– Ty.
Mama Mu niezmiernie się ucieszyła i uśmiechnęła do Pana Wrony.

6
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●

Ponumeruj wydarzenia zgodnie z ich kolejnością.
Krowa ujrzała swoje zdjęcie.
Mama Mu wspięła się na drzewo.
Krowa obejrzała wnętrze domu Pana Wrony.
1

Mama Mu jechała na rowerze.
Krowa zrozumiała, że jest przyjaciółką Pana Wrony.

13

●

W tekście jest napisane: coś jej wpadło w oko. Co oznacza to powiedzenie?

a Coś spadło.
b Bardzo się ucieszyła.
c Coś wpadło do oka.
d Coś zauważyła.
14

●

Czy chciałbyś / chciałabyś mieć takiego przyjaciela jak Pan Wrona?
Tak

Nie

Wyjaśnij na podstawie tekstu, dlaczego tak uważasz.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
15

●

Który tytuł najbardziej pasuje do tej baśni?

a Najlepsza przyjaciółka.
b Mieszkanie w kominie.
c Przygody Pana Wrony i Mamy Mu.
d W gościnie u Pana Wrony.
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WYRAŹ SWOJE ZDANIE O WYKONANYCH
ZADANIACH
Podkreśl to, co pasuje.
Czy zadania Ci się spodobały?

Tak

Nie

Czy wystarczyło Ci czasu?

Tak

Nie

Czy łatwo było wszystko wykonać?

Tak
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Nie

