
 

 

Alicja Nowak-Wilk 

Hans Christian Andersen 

Duński pisarz i poeta, najbardziej znany ze swej twórczości baśniopisarskiej. Urodził się 2 

kwietnia 1805 roku ,zmarł 4 sierpnia 1875 w Rolighed koło Kopenhagi 

 

źródło -Wikipedia 

Baśń - Hans Christian Andersen -Nowe szaty Cesarza 

Zapraszam do przeczytania oraz do obejrzenia baśni - ,,Nowe szaty Cesarza” na stronie 

internetowej podanej poniżej. 

https://pl.wikisource.org/wiki/Nowe_szaty_Cesarza  - do czytania 

https://www.youtube.com/watch?v=Wv-JZnrTZbc     -do obejrzenia 

 

Baśń zawiera naukę ,że nie należy zawsze i każdemu przytakiwać, należy mieć swoje zdanie i 

odważnie je wyrażać. 

A teraz trzeba troszkę  wysilić swoje głowy i rozwiązać zadanie na stronie internetowej: 

http://scholaris.pl/resources/run/id/48331 

http://scholaris.pl/resources/run/id/48331 

Dla chętnych – kolorowanka. 
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Serdecznie zachęcam do czytania dzieciom bajek, opowiadań 20 minut 

dziennie, codziennie! 

Czytanie dzieciom wzbogaca ich wyobraźnię i poszerza zasób słownictwa. 

Wspiera też ich rozwój emocjonalny, wzmacnia poczucie własnej wartości, a 

przede wszystkim uczy języka i rozwija kompetencje intelektualne. Warto! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księżniczka na ziarnku grochu /M. Toczyńska Ożóg/ 

 

Zapewne słyszeliście już baję o księżniczce na ziarnku grochu, ale warto ją sobie 

przypomnieć. Możecie przeczytać lub poprosić kogoś bliskiego, aby Wam przeczytał: 

 

Był raz sobie pewien książę, który chciał pojąć za żonę prawdziwą księżniczkę. Jeździł 

po całym świecie i szukał tej jedynej, ale zawsze coś mu się nie podobało. 

Nie brakowało co prawda księżniczek, ale młodzieniec patrząc na wszystkie te piękne panny, 

nie mógł pozbyć się wrażenia, że nie są one prawdziwymi księżniczkami. 

Nie znalazłszy tej, której szukał, wrócił do ojcowskiego zamku smutny i zniechęcony. 

Aż pewnego wieczora rozszalała się burza. Błyskało się i grzmiało, a deszcz lał się 

strumieniami. Nagle ktoś zastukał do bram zamku. Gdy je otworzono, oczom zdumionych 

mieszkańców ukazała się młoda dziewczyna. Jak ona wyglądała! Woda ściekała z jej włosów i 

sukni, lała się do trzewików i wytryskiwała z ich końców w górę. Nie był to jednak koniec 

niespodzianek na ten wieczór - nieznajoma oświadczyła, że jest tą jedyną prawdziwą, 

poszukiwaną księżniczką! 

— Ano, przekonamy się zaraz — pomyślała królowa-matka, ale głośno nie rzekła nic. 

Poszła razem ze służkami, które przygotowywały sypialnię dla niespodziewanego gościa, 

zdjęła z łóżka całą pościel i położyła na deskach jedno małe ziarenko grochu. Potem przykryła 

je dwudziestoma materacami i jeszcze ułożyła na nich dwanaście puchowych pierzyn, jedną 

na drugiej. 

Łóżko dla księżniczki było gotowe. 

Rano królowa spytała ją, czy dobrze spała. 

— O, niestety nie! — odparła księżniczka — Przez całą noc nie zmrużyłam oka. Leżałam na 

czymś strasznie twardym, aż mam całe ciało posiniaczone i obolałe. 

Po tym poznano, że to rzeczywiście jest PRAWDZIWA księżniczka. Bo tylko prawdziwa 

księżniczka mogła poczuć ziarenko grochu przez dwadzieścia materacy i dwanaście 

puchowych pierzyn! 

Uszczęśliwiony książę wziął ją za żonę, a ziarnko grochu umieszczono w państwowym 

muzeum osobliwości i pewnie jest ono tam dziś (o ile gdzieś nie przepadło). 

Taka to jest prawdziwa historia o prawdziwej księżniczce. 

 

Posłuchajcie, bajkę czyta Ewa Kasprzyk: 

https://ninateka.pl/film/ksiezniczka-na-ziarnku-grochu-hans-christian-andersen 

 

Klikając na poniższy link możecie obejrzeć bajkę: 

https://www.youtube.com/watch?v=7vYe28J3QLk 

 

A teraz czas na zagadkę: 

Chociaż na wielu poduszkach spała, 

to i tak wstała cała obolała. 

https://ninateka.pl/film/ksiezniczka-na-ziarnku-grochu-hans-christian-andersen
https://www.youtube.com/watch?v=7vYe28J3QLk


Dla chętnych kolorowanka: 

Źródło: https://togethermagazyn.pl/ksiezniczka-ziarnku-grochu-kolorowanki/
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                                      „ Calineczka ”-Elżbieta Wąchadło 

 

Hans Christian Andersen napisał wiele pięknych baśni dla dzieci, a wśród nich m.in.  
„ Calineczkę ”.  
Na początku  wprowadzimy Was w krótkim opisie  w zaczarowany świat „ Calineczki ”. 

Pewna kobieta nie mogła mieć dzieci, a bardzo tego pragnęła. Udała się więc do czarownicy, 

która dała jej ziarnko jęczmienia i nakazała posadzić je w doniczce. .Wkrótce wyrosła piękna 

roślina, a w jej kwiecie znajdowała się maleńka dziewczynka. Otrzymała imię Calineczka . 

Kobieta zrobiła dla niej kolebkę z łupiny orzecha oraz kołderkę z płatka róży. Za dnia 

Calineczka pływała po talerzu (miała łódkę z listka tulipana), a nocami grzecznie spała. 

Potrafiła także śpiewać tak pięknie, jak nikt inny na świecie. Pewnego  dnia do domu kobiety     

weszła   ropucha. Gdy zobaczyła Calineczkę………. 

I tu zakończymy streszczenie tej baśni, żeby Was zachęcić do jej obejrzenia. Żeby Wam  to 

ułatwić, poniżej udostępniamy  link do filmu. Życzymy miłego odbioru!:)  

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=vBSDW4RhG9E 

 



Czy podobała Wam się ta bajka? Myślimy, że tak. A teraz proponujemy Wam dwa obrazki do 

wykolorowania. Możecie sobie je nawet wydrukować. 

 

 



 

Dziękujemy Wam za zapoznanie się z tą baśnią, która wprowadza nas w niezwykły, wiosenny 
nastrój, w jakim obecnie pozostajemy. Wszak mamy piękną porę roku wiosnę i  cudowny 
maj, chyba najpiękniejszy miesiąc w całym roku.  

 

 

 

 



,,Brzydkie kaczątko”  - K. Pietryszko 

 

Jedną z moich ulubionych 

bajek Andersena była bajka                      

o ,,Brzydkim kaczątku”.  

Kto nie zna tej bajki, albo nie 

za bardzo ją sobie przypomina, 

zachęcam, do obejrzenia, albo                    

o  poproszenie kogoś bliskiego                           

o przeczytanie bajki na głos   

 

 

Tutaj jest link do bajeczki:  

https://www.youtube.com/watch?v=AJ2p7X31xKU 

Klikajcie i oglądajcie    

Czy macie jakieś przemyślenia odnośnie tej bajki?  

Hans Christian Andersen na przykładzie brzydkiego kaczątka chciał pokazać 

wszystkim dzieciom oraz dorosłym, że wygląd zewnętrzny nie jest najważniejszy i nie 

powinniśmy innym dokuczać, wyśmiewać i krzywdzić z  powodu czyjejś powierzchowności. 

To bardzo pocieszająca baśń, ponieważ pokazuje, że los w każdej chwili może się 

odmienić i tak jak było w bajce: brzydkie kaczątko przeistoczy się kiedyś w cudownie 

pięknego łabędzia…  

Zachęcam do wybrania i wydrukowania sobie kolorowanki ze strony:  

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/historie-opowiesci/brzydkie-kaczatko 

Pomóżcie naszemu kaczątku stać się pięknym   

Przyjemnego kolorowania! 

 

 

 

 

 

 

Źródło: https://radiobajka.pl/brzydkie-kaczatko/ 

https://www.youtube.com/watch?v=AJ2p7X31xKU
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/historie-opowiesci/brzydkie-kaczatko
https://radiobajka.pl/brzydkie-kaczatko/


Zagadki /E. Dudek/ 

Kochani Uczniowie i Rodzice!  Znajdźcie chwilę czasu na odgadywanie zagadek. 
Rodzic/opiekun czyta, a Wy odgadujecie. Po zagadkach proponuje Wam Drodzy Uczniowie 
rozwiązać Krzyżówkę i dowiedzieć się jakie baśnie najbardziej lubi Kalinka � 

Z wysokiej wieży warkocz spuszczała, czy mi odpowiesz, jak na imię miała ? (Roszpunka) 

W kwiatku tulipana śpi mała dzieweczka, wszystkie dzieci wiedzą, że to... (Calineczka) 

Zmarznięta i bosa chodzi ulicami, bo to jest Dziewczynka z... (zapałkami) 

Chociaż na wielu poduszkach spała, to i tak wstała cała obolała. (Księżniczka na ziarnku 
grochu) 

Mała i złota w morzu pływała, żony rybaka życzenia spełniała. (Złota Rybka) 

Ostre wrzeciono do ręki wzięła, ukłuła się w palec na 100 lat zasnęła. (Śpiąca Królewna) 

Buty nosi, choć to nie człowiek. Co to za zwierzak, kto mi odpowie ? (Kot w butach) 

Nosi na głowie czerwoną czapeczkę, czy wiesz jak nazwano tę małą dzieweczkę ? (Czerwony 
Kapturek) 

Chłopczyk mały jak okruszek. To jest przecież... (Tomcio Paluszek) 

Gdy się urodziło szare, brzydkie było. W pięknego łabędzia się później zmieniło (Brzydkie 
Kaczątko) 

Zjedli Babie Jadze chatkę z piernika, znacie tę dziewczynkę i tego chłopczyka ? (Jaś i 
Małgosia) 

Siedmiu krasnali w lesie sobie mieszka, a razem z nimi... (królewna Śnieżka) 

Chłopiec z drewna wystrugany, cóż to za kłamczuszek znany ? (Pinokio) 

źródło : Publikacje edukacyjne, www.publikacje.edu.pl 

 

 


