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BAŚŃ 

Co to jest baśń? 

 

 Baśń to jest taka forma wypowiedzi, w której 
występują fantastyczne postaci, zdarzenia, 
magiczne przedmioty, a czas i miejsce akcji nie 
jest do końca znane.  



BAŚŃ  

 Początek baśni: „Dawno, dawno temu…”, „Był 
sobie kiedyś” 

 Czas i miejsce akcji: nieokreślone 

 Postaci fantastyczne, czyli: wróżki, czarodzieje, 
elfy, syrenki, złote rybki 

 Wydarzenia fantastyczne, czyli: zamiana dyni 
w karetę dla Kopciuszka lub żaby w królewnę 

 



Ciąg dalszy 

 Magiczne przedmioty, czyli: różdżka, latający 
dywan 

 

 Zakończenie baśni: „Od tej pory żyli 
szczęśliwie” lub „I oboje żyli długi i szczęśliwie” 



BRZYDKIE KACZĄTKO- KIM BYŁO? 



CIĄG DALSZY 

 Poznajemy kaczątko, kiedy wykluwa się z jaja. I 
oto widzimy, że różni się od innych: jest 
większe i ma pióra innego koloru. To martwi 
mamę, która nie jest zadowolona z tego, że jej 
dziecko wygląda nieładnie. Wszyscy 
mieszkańcy podwórka źle traktują kaczątko. 
Jest mu bardzo przykro i czuje się niekochane. 
Pewnego dnia postanawia więc wyruszyć w 
drogę. Po drodze spotka dwie gęsi.  



Ciąg dalszy 

 Potem trafia do domu starszej pani, która 
mieszka z kotem i kurami. Jest zima. Kaczątko 
opuszcza dom. Udało mu się przetrwać zimę, 
aż nadeszła wiosny. Wtedy też spotyka 
łabędzie i marzy o tym, aby wyglądać tak jak 
one. I co to? Nagle kaczątko spogląda w wodę 
i widzi w niej, że jest łabędziem. Odtąd staje 
się najszczęśliwszym łabędziem.  



MORAŁ Z BAŚNI 

   Jaki jest morał z tej baśni, czyli czego uczymy się 
dzięki opowieści? 

 
    Uczymy się tego, że nie wolno traktować innych 

ludzi źle tylko dlatego, że inaczej wyglądają, 
ubierają się czy też zachowują. Każdy powinien 
być traktowany z szacunkiem i życzliwością . 
Chcemy być lubiani, chcemy ,aby inni bawili się z 
nami, żeby z nami spędzali czas. Chcemy być tak 
szczęśliwi jak kaczątko, które na końcu baśni 
zamieniło się w pięknego łabędzia.  



ĆWICZENIE DLA CIEBIE- Proszę narysuj obok , 
jak zmieniło się kaczątko na końcu baśni 



ĆWICZENIE DLA CIEBIE 

• Proszę napisz lub powiedz, jak wyglądało 
kaczątko na początku baśni,  a jak na końcu. 

• Proszę napisz lub powiedz, jakie zwierzęta 
występowały w baśni 

•  Proszę posłuchaj też krótkiej wersji baśni, 
którą czytam dla Ciebie. Możesz również 
obejrzeć baśń na komputerze. 

   



  Dziękuję Ci 

 

za uwagę  
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