
BAŚNIE BRACI GRIMM 

 

,,O wilku i siedmiu koźlątkach’’ /Alicja Nowak-Wilk/ 
 
 
Baśnie braci Grimm – zbiór baśni spisanych przez niemieckich pisarzy i językoznawców,braci 
Wilhelma i Jacoba Grimmów. 
 
Źródło -Wikipedia 

Zapraszam do przeczytania oraz do wysłuchania baśni na stronach podanych poniżej ,,O wilku 
i siedmiu koźlątkach’’- bajka braci Grimm, 

 
https://www.grimmstories.com/pl/grimm_basnie/o_wilku_i_siedmiu_kozlatkach -do 
poczytania 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RvUKOkalB4w -do słuchania 
 
            

           Każda mama o tym wie co jest dobre, 

                 a co złe i dlatego namawiamy, 

                 słuchaj zawsze swojej mamy. 

           Wtedy żadna zła przygoda nie przydarzy się. 

 

Źródło -http://spgrabow.szkolnastrona.pl/art,665,wilk-i-siedem-kozlatek 

 
 
Pytania sprawdzające pamięć : 

Co zrobił wilk, kiedy koźlęta rozpoznały jego głos ? 

Gdzie schowało się jedno koźlątko z baśni "? 

Dlaczego wilk nie zjadł najmłodszego koźlątka? 

 

 

Dla chętnych kolorowanka: 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Baśń
https://www.grimmstories.com/pl/grimm_basnie/o_wilku_i_siedmiu_kozlatkach
https://www.youtube.com/watch?v=RvUKOkalB4w
http://spgrabow.szkolnastrona.pl/art,665,wilk-i-siedem-kozlatek


 

źródło google 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KRÓLEWNA ŚNIEŻKA /M. Toczyńska Ożóg/ 

 

Źródło zdjęcia: https://www.dobreprogramy.pl/Krolewna-Sniezka,Program,Windows,11931.html 

Pewnego zimnego dnia królowa szyjąc przy oknie momencie ukłuła się w palec 
 i kropla jej krwi spadła na śnieg. Wtedy królowa wypowiedziała życzenie, że pragnęłaby 
urodzić dziecko „białe jak śnieg, rumiane jak krew i o włosach czarnych jak heban”. Życzenie 
to się spełniło 
 i już w rok później urodziła dziewczynkę o takim właśnie wyglądzie, dlatego nazwano ją 
Śnieżką. Królowa jednak umarła, a jej mąż w jakiś czas potem ponownie się ożenił z kobietą 
co prawda piękną, ale zapatrzoną w siebie i bardzo zarozumiałą. Każdego dnia pytała ona 
zaczarowane lustro, kto jest najpiękniejszy na świecie, a ono raz za razem utwierdzało ją  
w przekonaniu, że nikt nie może równać się jej urodzie. Niestety po jakimś czasie zwierciadło 
jako najpiękniejszą kobietę na świecie wskazywało nie królową lecz Śnieżkę. Rozwścieczona 
królowa przepełniona zazdrością kazała strzelcowi wyprowadzić Śnieżkę do lasu i tam ją 
zabić, a na dowód przynieść jej serce. Sługa jednak widząc piękną, małą dziewczynkę, 
ulitował się nad nią i nie umiał wykonać tego polecenia. Postanowił, że dziewczynkę puści 
wolno, a królową oszuka, przynosząc jej serce zająca. 

Śnieżka w obawie przed królową uciekła w głąb lasu, aż trafiła do małego domku. Była tak 
bardzo zmęczona, że bez trudu zasnęła w jednym z siedmiu maleńkich łóżeczek. Okazało się, 
że domek ten zamieszkiwały krasnoludki, które pracowały w górach przy wydobyciu złota 
 i brylantów. Kiedy krasnoludki zastały Śnieżkę w swoim łóżku bardzo się zdziwiły, ale 
dziewczyna opowiedziała im o potwornym planie macochy i o swej ucieczce. Krasnoludki 
postanowiły się nią zaopiekować i zaproponowały, by u nich zamieszkała. Co rano kiedy 
wychodziły do pracy przestrzegały dziewczynkę, by miała się na baczności i nikogo nie 
wpuszczała do domku. Tymczasem zwierciadło obwieściło złej królowej, że za górami,  
za lasami w chatce krasnoludków żyje Śnieżka. Królowa postanowiła się do niej wybrać  
i w przebraniu handlarki użyć podstępu, dzięki któremu zabije pasierbicę. Udając, że chce 
ściągnąć sznurówki w sprzedanym dziewczynie gorsecie, królowa pozbawiła ją oddechu. 
Wieczorem krasnoludki odnalazły prawie martwą Śnieżkę, ale na szczęście w porę 
wyswobodziły ją z ciasnego gorsetu. 

Macocha się nie poddawała i użyła podstępu po raz drugi. Niestety i tym razem Śnieżka 
nieświadoma niebezpieczeństwa dała się zwieść i pozwoliła wpiąć sobie we włosy zatruty 
grzebień, który na szczęście wieczorem wyjęły krasnoludki. Królowa wymyśliła jeszcze jeden 

https://www.dobreprogramy.pl/Krolewna-Sniezka,Program,Windows,11931.html


podstęp i w przebraniu wieśniaczki zaproponowała Śnieżce apetycznie wyglądające jabłko. 
Ona ugryzła zdrową połowę owocu, a dziewczynie podała część zatrutą i odeszła  
w przekonaniu, że tym razem ostatecznie pozbyła się konkurentki do miana najpiękniejszej. 

Po wieczornym powrocie do domu krasnoludki nie wiedziały już jak uratować księżniczkę. 
Postanowiły zorganizować jej pogrzeb. Zamiast chować ciało dziewczynki w ziemi, złożyły je 
w pięknej, szklanej trumnie. Pewnego razu w pobliżu chatki krasnoludków przejeżdżał książę 
i zatrzymał się nad trumną. Oczarowany urodą pięknej dziewczynki od razu się w niej 
zakochał, po czym prosił krasnoludki, by oddały mu jej ciało. Podczas przenoszenia trumny 
jeden z pachołków się potknął i wtedy z ust dziewczynki wypadł kawałek zatrutego jabłka. 
Śnieżka powróciła do życia i wpadła w ramiona księcia. 

Niebawem Śnieżka i książę wzięli ślub, na który zaprosili również złą macochę. Ta jednak 
dowiedziawszy się, że panną młodą jest jej pasierbica, wpadła w taką złość i zazdrość, że jej 
uroda gdzieś przepadła i od tej pory nie miła już chęci patrzeć w zwierciadło. Królowa gdzieś 

znikła i słuch po niej zaginął, a Śnieżka i książę żyli zaś długo i szczęśliwie. 

 

Możecie obejrzeć bajkę w polskiej wersji: https://www.youtube.com/watch?v=SjoOidPv9NI 

lub https://www.youtube.com/watch?v=ItrLoiG_Oec 

Tutaj znajdziecie link bajki do słuchania: https://www.youtube.com/watch?v=JY9N0stRSM8 

 

A teraz zagadka: 

Kiedy z krasnoludkami 

w lesie zamieszkała, 

niedobra czarownica 

zatrute jabłko jej dała. 

 

Dla chętnych kolorowanka: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SjoOidPv9NI
https://www.youtube.com/watch?v=ItrLoiG_Oec
https://www.youtube.com/watch?v=JY9N0stRSM8


 

Źródło: http://modowo.pl/pl/static/krolewna-sniezka-i-siedmiu-krasnoludkow 

 

 

http://modowo.pl/pl/static/krolewna-sniezka-i-siedmiu-krasnoludkow


,,Kopciuszek” – K. Pietryszko 

 

Zgadnijcie, kto jest na zdjęciu?   

Tak! To Kopciuszek  Znana i lubiana przez Was 

postać z baśni Braci Grimm.  

Jeśli są osoby, które nie pamiętają tej baśni, zachęcam 

do jej obejrzenia tutaj:  

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

lub poproszenia bliskiej osoby o przeczytanie baśni na żywo   

O czym opowiada baśń?  

W wielkim skrócie: 

,,Kopciuszek” to historia biednej, wyzyskiwanej przez złą macochę i siostry - 

dziewczyny, której los odmienia się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki  Kopciuszek 

znajduje wielką miłość i szczęście, mimo zaznanych wcześniej w życiu – cierpień, co niesie 

pocieszenie i nadzieje na to, że los bywa zmienny, a w życiu spotykają nas zarówno dobre, 

jak i złe chwile.  

A Wam, co najbardziej podoba się w tej baśni?  

Na tej stronie znajdziecie darmowe kolorowanki z bajki ,,Kopciuszek” do 

wydrukowania:  

 

 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/kreskowki/kopciuszek 

 

Wybierzcie sobie dowolną kolorowankę i puśćcie wodze fantazji!  

Przyjemnego kolorowania   

 

 

 

 

Źródło: 

https://naukarysowania.com/trudne-

rysunki/kopciuszek/ 

https://www.youtube.com/watch?v=YDvcqHisPao
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/kreskowki/kopciuszek
https://naukarysowania.com/trudne-rysunki/kopciuszek/
https://naukarysowania.com/trudne-rysunki/kopciuszek/


                                          „ Czerwony Kapturek” – Elżbieta Wąchadło 

Bracia Grimm napisali wiele pięknych baśni dla dzieci, a wśród nich m.in. baśń  
o „ Czerwonym Kapturku ”,  z którą chcemy Was teraz zapoznać.  
Tytułem baśni jest przezwisko małej, ślicznej dziewczynki. „Czerwony kapturek” to nakrycie 
głowy, które chroniło ją przed słońcem i deszczem. Dziewczynka nigdy  nie rozstawała się  
z nim, ponieważ zostało wykonane przez ukochaną babcię. Pięknie w nim zawsze wyglądała. 
Wszyscy nazywali ją Czerwonym Kapturkiem, nie pamiętając o jej prawdziwym imieniu. 
Tematem utworu jest niebezpieczna przygoda, którą dziewczynka przeżyła na skutek swojej 
naiwności, zbytniej ufności i niesłuchania przestróg swojej matki. Spotkanie z wilkiem omal 
nie skończyło się tragicznie, gdyż przez nieostrożność dziewczynki wilk połknął zarówno ją, 
jak i babcię. Na szczęście pan leśniczy obie uratował. 
Zresztą sami posłuchajcie jednej z wersji tej baśni. 
 
 

 

             

Oto link do niej: 

 https://www.youtube.com/watch?v=4TiywJqX3XY 



Czy podobała Wam się ta baśń ? Myślimy, że tak oczywiście. Jak każda bajka, posiada ona 
swój pouczający morał. Ta uczy nas, że w życiu trzeba słuchać starszych od nas, czyli naszych 
kochanych rodziców i opiekunów.  
Poniżej dołączamy Wam dwa obrazki z możliwością do wydrukowania i wykolorowania, 
przedstawiające sceny z życia dziewczynki, którą nazywano Czerwonym Kapturkiem.  
 

      

 

      



    

Pięknie dziękujemy za poznanie tej niezwykłej i pouczającej baśni  braci Grimm, którą znają 
i kochają wszystkie pokolenia Polaków. No, bo któż by jej nie znał i nie lubił ?  

 

 



„ Pani Zamieć” /Ewelina Dudek/ 

 

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=N0eU-gDXYL8 

Luise jest leniwa i nie podejmuje się żadnych prac domowych. Wszystko za nią robi jej 
przyrodnia siostra – piękna i pracowita Marie. Pewnego dnia, ciężko pracując, Marie 
upuszcza wrzeciono do studni. Obawiając się złej macochy, dziewczyna wskakuje do studni, 
by wydobyć przedmiot. Niespodziewanie trafia do tajemniczej krainy Pani Zamieci, gdzie 
zwierzęta i drzewa potrafią mówić, a kiedy Pani Zamieć potrząsa swoją poduszką, pada 
śnieg... 

Proszę obejrzeć wartościową Baśń � 

Część 1 : https://www.youtube.com/watch?v=qrHnKu4Ss7A 

Część 2 : https://www.youtube.com/watch?v=lOn0Zjnvzmc 

 


