
Edukacja polonistyczna 

„Żuraw i czapla”: cechy bohaterów oraz pisownia wyrazów z „rz”, ż” 

 

 

Dzień dobry, 

 

Dzisiaj w ramach zajęć z edukacji polonistycznej zapraszam Cię do zapoznania 

się z wierszem „Żuraw i czapla”. Na podstawie tego wiersza poproszę Cię o 

wykonanie zadań. 

 

Na początku zapraszam Cię do przeczytania lub wysłuchania wiersza 

„Żuraw i czapla” Jana Brzechwy. 

 

„Żuraw i czapla”  

 

Przykro było żurawiowi,  

Że samotnie ryby łowi.  

Patrzy - czapla na wysepce  

Wdzięcznie z błota wodę chłepce. 

  

Rzecze do niej zachwycony:  

„Piękna czaplo, szukam żony,  

Będę kochał ciebie, wierz mi,  

Więc czym prędzej się pobierzmy”.  

Czapla piórka swe poprawia:  

„Nie chcę męża mieć żurawia!” 

  

Poszedł żuraw obrażony.  

„Trudno. Będę żył bez żony”. 

A już czapla myśli sobie:  

„Czy właściwie dobrze robię?  

Skoro żuraw tak namawia,  

Chyba wyjdę za żurawia!” 

  

Pomyślała, poczłapała,  

Do żurawia zapukała.  

Żuraw łykał żurawinę,  

Więc miał bardzo kwaśną minę.  



„Przyszłam spełnić twe życzenie”.  

„Teraz ja się nie ożenię,  

Niepotrzebnie pani papla,  

Żegnam panią, pani czapla!” 

  

Poszła czapla obrażona.  

Żuraw myśli: „Co za żona!  

Chyba pójdę i przeproszę…”  

Włożył czapkę, wdział kalosze,  

I do czapli znowu puka.  

„Czego pan tu u mnie szuka?”  

„Chcę się żenić”. „Pan na męża?  

Po co pan się nadweręża?  

Szkoda było pańskiej drogi,  

Drogi panie laskonogi!” 

  

Poszedł żuraw obrażony,  

„Trudno. Będę żył bez żony”. 

  

A już czapla myśli: „Szkoda,  

Wszak nie jestem taka młoda,  

Żuraw prośby wciąż ponawia,  

Chyba wyjdę za żurawia!” 

  

W piękne piórka się przybrała,  

Do żurawia poczłapała. 

  

Tak już chodzą lata długie,  

Jedno chce - to nie chce drugie,  

Chodzą wciąż tą samą drogą,  

Ale pobrać się nie mogą. 

 

Zapraszam Cię do wykonania zadań. 

Zadanie 1 

Na podstawie wiersza uzupełnij fragment dialogu, czyli rozmowy pomiędzy 

czaplą a żurawiem. 



 - Przyszłam spełnić Twe życzenia   (czapla) 

    - ………………………………… (żuraw) 

 

Zadanie 2 

Proszę podkreśl kolorem zielonym przymiotniki, które opisują zachowanie 

żurawia, a kolorem żółtym przymiotniki, które opisują zachowanie czapli. 

 

Miły  uparty  zarozumiały  niemiły 

Niegrzeczny  uległy 

 

 

Zadanie 3 

Proszę zmień zdania według podanego wzoru. 

Czapla powiedziała:  

- Nie chcę takiego męża. 

Czapla powiedziała, że nie chce takiego męża. 



 

 Żuraw powiedział: 

-Poszukam sobie innej żony. 

 

……………………………………………………………………… 

 Czapla stwierdziła: 

- Nie wyjdę za mąż za żurawia. 

………………………………………………………………………. 

 

Zadanie 4 

Proszę spójrz na zdjęcia czapli i żurawia. Skreśl ze zdania niepotrzebny 

wyraz. 

 

              

Czapla    żuraw 

 

Żuraw to mały duży ptak. 

Ogon żurawia zdobią sterczące zwisające pióra. 

Czapla ma wygiętą wyprostowaną szyję. 

Czapla ma z tyłu kolorowe szare pióra. 

Czapla i żuraw mają długie smukłe grube nogi. 



 

Dziękuję bardzo 

Aneta Trojanowska 


