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A. 

Niespodziewany gość 

 

Było tak, jak powinno być na Gwiazdkę: padał 

śnieg, a w domu pachniało choinką. Piotrek 

pomagał nakrywać do stołu. 12 talerzy? Zaczął 

liczyć gości. Ula z rodzicami, babcią i dziadkiem 

to 5. Magda z Adasiem i tatą to razem 8. On 

z rodzicami. Przypomniał sobie ostatnią Wigilię 

i talerz dla niespodziewanego gościa. Ale nikt 

wtedy nie przyszedł. 

Piotrek stanął przy oknie. Dziewczynki 

patrzyły, jak bawi się Pimpek z Szyprem. Może 

czekały na Świętego Mikołaja? 

– Dzieci siadajcie – zawołała mama Piotrka. 

– Ojej, zobaczcie!!! – wykrzyknęła Magda. 

Na podwórku pojawił się duży pies. 

– Jak on tu wszedł? – zdziwił się tata Piotrka. 

– Widziałam pana z takim psem przed sklepem – 

powiedziała babcia Uli. 
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– Może ma coś na obroży? Sprawdzę – 

powiedział Piotrek. – Jest numer telefonu. Pies 

ma na imię Irys. 

Przed bramą zatrzymał się mały, niebieski 

samochód. Z samochodu wysiadł właściciel 

Irysa. 

– Pies pobiegł chyba za zającem – powiedział. 

– Zapraszamy do stołu. Od dawna trzymamy dla 

pana miejsce – powiedziała mama. 

Nasz niespodziewany gość jest pisarzem. 

Może napisze o naszej Wigilii? 

 

 

1. Kto występuje w opowiadaniu? 

2. Podkreśl w tekście, co robi Piotrek. 

3. Kto usiądzie przy stole z rodzicami Piotrka? 

4. Kim jest niespodziewany gość? 

5. Co pomogło Piotrkowi odszukać właściciela psa? 
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B.  

Niespodziewany gość 

 

Zaraz Wigilia. Piotrek pomaga nakrywać do 

stołu. Liczy gości. Stawia jeden talerz dla 

niespodziewanego gościa. 

Potem patrzy przez okno na psy. Pimpek 

z Szyprem się bawią. Przed domem pojawia się 

duży pies. Piotrek ogląda jego obrożę. Jest na 

niej numer telefonu i imię psa – Irys. 

Przed domem pojawia się niebieski 

samochód. Wysiada z niego właściciel psa. 

Mama zaprasza 

go na Wigilię. To 

niespodziewany 

gość. Jest    

pisarzem. Może 

o nas napisze.  
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Tropiciel słówek 

1. Zrób 4 karty do słowniczka 

 

 LITERA    SŁOWO 

 

 

  

 

 

 

OBJAŚNIENIE                      ZDJĘCIE/OBRAZEK 

………………………… 

 

………………………… 

 

………………………… 

 

……………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………… 

 

ZDANIE 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 

 
 

 
nakrywać do stołu 
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Tropiciel słówek 

 
 

 LITERA    SŁOWO 

 

 

  

 

 

 

OBJAŚNIENIE                      ZDJĘCIE/OBRAZEK 

nieoczekiwany 

nikt nie myśli, że on 

przyjdzie 

nikt nie myśli, że to się 

stanie 

nikt się nie spodziewa 

……………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………… 

 

ZDANIE 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 
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Tropiciel słówek 

 

 

 LITERA    SŁOWO 

 

 

  

 

 

 

OBJAŚNIENIE                      ZDJĘCIE/OBRAZEK 

………………………… 

 

………………………… 

 

………………………… 

 

……………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………… 

 

ZDANIE 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 
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Tropiciel słówek 

 
 

 LITERA    SŁOWO 

 

 

  

 

 

 

OBJAŚNIENIE                      ZDJĘCIE/OBRAZEK 

………………………… 

 

………………………… 

 

………………………… 

 

……………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………… 

 

ZDANIE 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 

 

W 
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1. Co robił Piotrek przed kolacją wigilijną? 

a. bawił się z psem 

b. nakrywał do stołu 

c. ubierał choinkę 

2. Ile nakryć rozłożył? 

a. 12 

b. 13 

3. Dla kogo były te nakrycia? 

Znajdź w tekście informację i podkreśl. Przepisz zdanie 

z  tekstu. 

…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………… 

4. Powiedz, co się wydarzyło w czasie Wigilii? 

5. Kogo mama zaprosiła na wigilię? 

 

 

 

 

choinka nakrycie nakrywać do 

stołu 
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Podkreśl w tekście wszystkie postaci (osoby 

i zwierzęta). Odpowiedz na pytania 

 

Z kim przyszła Ula? 

Ula przyszła z (kim?) …………………………………………… 

 
Z kim przyszedł Adaś? 

Adaś przyszedł z (kim?) ……………………………………….. 

 
Z kim przyszła Magda? 

Magda przyszła z (kim?) ........................................................ 

 
Z kim bawi się Pimpek? 

Pimpek bawi się z (kim?) ……………………………………….. 

 
Z kim bawi się Szyper? 

Szyper bawi się z (kim?) ………………………………………… 

 
Z kim stał pan przed sklepem? 

Pan stał przed sklepem z (kim?) ……………………………….. 

 

Z kim stał Irys przez sklepem? 

Irys stał przed sklepem (z kim?) ………………………………… 

 

rodzicami, babcią i dziadkiem Pimpkiem panem 

Adasiem i tatą psem Szyprem Magdą i tatą 
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Jak działa język? 

 

mama 

babcia 

Magda 

dziewczynka 

Ula  

tata 

 

 

(z) kim? 

mamą 

babcią 

Magdą 

dziewczynką 

Ulą  

tatą 

mamami 

babciami 

Magdami 

dziewczynkami 

Ulami 

 

książka 

choinka 

gwiazda 

 

(z) czym? 

książką 

choinką 

gwiazdą 

książkami 

choinkami 

gwiazdami 

 

pan 

Adaś 

dziadek 

pisarz 

chłopiec 

uczeń 

 

 

(z) kim? 

panem 

Adasiem 

dziadkiem 

pisarzem 

chłopcem 

uczniem 

panami 

Adasiami 

dziadkami 

pisarzami 

chłopcami 

uczniami 

śnieg 

stół 

zeszyt 

 

(z) czym? 

śniegiem 

stołem 

zeszytem 

śniegami 

stołami 

zeszytami 

 

 

 



MAŁGORZATA PAMUŁA-BEHRENS, MARTA SZYMAŃSKA 

KLASA II – 2 – NIESPODZIEWANY GOŚĆ 112 

Uzupełnij 

 
Z kim Piotrek usiądzie przy stole? 

Piotrek usiądzie przy stole z (Ula, babcia, dziadek, Magda, 

tata, mama) ……………………………………………………….. 

z (kim?) 
 

………………………………………………………………………. 

z (kim?) 
 

Z kim Ula przyszła do szkoły? 

Ula przyszła do szkoły z (koleżanka) …………………………… 

z (kim?) 
Z kim Jacek przyszedł do szkoły? 

Jacek przyszedł do szkoły z (kolega) ……………………………. 

z (kim?) 
Z czym jest kanapka Wojtka? 

Kanapka Wojtka jest z (ogórek) …………………………………. 

z (czym?) 
Kim jest niespodziewany gość? 

Niespodziewany gość jest (pisarz) ………………………………. 

(kim?) 

Ulą ogórkiem kolegą tatą 

mamą babcią pisarzem  

Magdą dziadkiem koleżanką  
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Podziel wyrazy na dwie grupy 

 

 

 

 

 

(z) kim? (z) czym?
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Odpowiedz na pytania 

 

Z kim siedzisz w ławce? 

………………………………………………………………. 

Z kim rozmawiasz na przerwie? 

………………………………………………………………. 

Z czym masz kanapkę? 

………………………………………………………………. 

Czym temperujesz ołówek? 

………………………………………………………………. 

Kim jesteś? 

………………………………………………………………. 

Kim jest twoja mama? 

………………………………………………………………. 

Kim jest twój tata? 

………………………………………………………………. 
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Jak działa język? 

 

 

 

Wigilia 

kolacja 

na Wigilię 

na kolację 

urodziny 

imieniny 

na urodziny 

na imieniny 

obiad na obiad 

 

 

Zaprosić na co?

na Wigilię

na urodziny

na imieniny

na kolację

na obiad
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Uzupełnij zdania 
 
Mama zaprosiła …………………….. właściciela psa. 

Ula zaprosiła …………………..……. wszystkie swoje 

koleżanki. 

Kacper zaprosił ……………………………….. kolegów 

i koleżanki z klasy. 

Tata zaprosił ……………………………………… babcię 

i dziadka. 

Ciocia Marta zaprosiła …………………...………………. 

moich rodziców. 

Mama zaprosiła ……………………..……………… całą 

rodzinę. 

 

na Wigilię na imieniny    na urodziny  

na obiad   na Wigilię na kolację    
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Napisz, czy w twoim kraju także na 
różne święta zaprasza się gości? 
Kogo zaprasza się na święta? 
 

 
W moim kraju świętujemy ……………………………… 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

 
Zapraszamy wtedy ……….………………………………. 

 
……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

 

 

 

 

rodzinę    przyjaciół      znajomych     sąsiadów 

babcię  dziadka  ciocię  wujka  kuzynów kuzynki 

na obiad     na kolację      na śniadanie 


