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SCENARIUSZ ZAJĘĆ 
 

Przedmiot: język polski 
Osoba prowadząca: Monika Pabian 
Temat zajęć: W cudownym świecie Baśni J. Ch. Andersena. 
Klasa: IVa 
Ilość godzin: 1 
Cel ogólny zajęć: podsumowanie i utrwalenie wiadomości na temat Baśni J. Ch. Andersena. 
Cele szczegółowe zajęć: 
Uczeń: 

- wskazuje elementy świata przedstawionego w poznanych utworach J.Ch. Andersena; 
- dostrzega i rozumie morał wypływający z poszczególnych baśni; 
- umie odróżnić dobro od zła; 
- odróżnia wydarzenia i postacie fantastyczne od prawdopodobnych; 
- dostrzega podobieństwa między omawianymi utworami, rozpoznaje cechy gatunkowe 

baśni. 
 
W czasie lekcji będą kształtowane następujące umiejętności ponadprzedmiotowe: 
- skuteczne komunikowanie się w różnych sytuacjach; 
- efektywne współdziałanie w zespole. 

 
Metody i techniki pracy: drama ( pantomima); mapa pamięci; gra „poziomy wiadomości 
 i umiejętności”. 
 
Do zajęć potrzebne będą następujące środki dydaktyczne: 

- Baśnie J.Ch. Andersena: Królowa Śniegu, Słowik, Stokrotka, Dzielny ołowiany 
żołnierz, Dzikie łabędzie; 

- ilustracje do omawianych utworów; 
- arkusze papieru, flamastry; 
- 4 pojemniki z naklejonymi numerkami od 1 do 4;  
- karteczki z zadaniami; 

 
Przebieg zajęć 
 
Wprowadzenie: 
 

1. Uczniowie stają w kręgu i losują karteczki z tytułami baśni. Pięć osób (mających na 
karteczkach różne tytuły), posługując się pantomimą, próbuje pokazać kolegom 
wylosowaną baśń. Dzieci nie wypowiadają głośno swoich spostrzeżeń, ale stają za 
osobą, prezentującą utwór, którego tytuł widzą na swej karteczce. W ten sposób 
powstaje pięć grup, które następnie będą zajmować się opracowaniem wylosowanej 
baśni. 

2. Zapoznanie uczniów z celami i tematyką zajęć. Zapisanie tematu. 
 
Rozwinięcie: 
 

1. Uczniowie, pracując w grupach, wykonują plakaty: Każda z grup uzupełnia podany 
schemat analizując inną baśń : I- Królowa Śniegu, II- Słowik, III -  Stokrotka, IV - 
Dzielny ołowiany żołnierz, V -  Dzikie łabędzie. Uczniowie umieszczają na plakatach 
własne napisy, rysunki, wycinanki.  
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Wzór schematu, który uzupełniają uczniowie: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
   

 
  

 
 
 
  

 
 
 
 
2.   Następuje prezentacja prac przez liderów poszczególnych grup. 
3. Uczniowie, patrząc na plakaty, szukają podobieństw między baśniami.  
4. Uczniowie wklejają do zeszytu karteczki, na których znajduje się tekst z lukami. 

Dzieci uzupełniają notatkę, podsumowując w ten sposób swoją wiedzę na temat baśni. 
 
Notatka: 
 
W baśniach postacie i wydarzenia...................... mieszają się z .........................Czas  

i miejsce akcji są ...................................... W utworach baśniowych często widzimy 
walkę.................... ze ....................., ale zwycięstwo odnosi.....................  

Z cudownego świata Baśni J. Ch. Andersena możemy czerpać życiową mądrość, 
ponieważ teksty duńskiego pisarza są pochwałą takich wartości jak ................., ....................., 
........................... i ............................. 

 
 
Zakończenie: 
1. Gra „poziomy wiadomości i umiejętności” 
Uczniowie pracują w grupach. Głównym celem graczy jest zdobycie przez zespół jak 
największej liczby punktów w określonym czasie. Każdy z zespołów wybiera swojego 
„zadaniowca”, czyli osobę odpowiedzialną za strategię losowania i dostarczania zadań. 
„Zadaniowcom” wolno wybierać tylko po jednym zadaniu z dowolnego (jednego z 

KRÓLOWA 
ŚNIEGU 
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czterech) pojemnika gry „poziomy wiadomości i umiejętności”. Uczniowie wspólnie w 
zespole wykonują zadania. Efekty pracy sprawdza powołany spośród dzieci zespół 
ekspertów, który w przypadku wątpliwości zwraca się o pomoc do nauczyciela. Grupa, 
która zdobędzie najwięcej punktów w określonym czasie, wygrywa. 
 
 
Grupy poleceń: 
POZIOM I – 1 punkt 
ILUSTRACJE, REKWIZYTY 

 
(Załącznik nr 1) 
 
 
POZIOM II – 2 punkty 
FRAGMENTY BAŚNI 
(Załącznik nr 2) 

 
POZIOM III – 3 punkty 
 BAŚNIOWI BOHATEROWIE 
(Załącznik nr 3) 

 
 

POZIOM IV – 4 punkty 
ZABAWA W BAŚNIOPISARZA 
(Załącznik nr 4) 

 
2. Ewaluacja – uczniowie oceniają swoją pracę na lekcji poprzez przyklejenie swojego 

znaczka na odpowiedniej wysokości zamku namalowanego na dużym kartonie. Im 
wyżej dziecko umieści znaczek, tym wyższa jest jego samoocena. 

 
ZAŁĄCZNIK NR I 
 
Zad. 1. 
Z którą baśnią kojarzy wam się następująca ilustracja? 
Podkreślcie właściwy tytuł. 

a) Królowa Śniegu 
b) Słowik 
c) Stokrotka 
d) Dzikie łabędzie 
e) Dzielny ołowiany żołnierz 

(sanki) 
 
Zad. 2. 
Z którą baśnią kojarzy wam się podany rekwizyt? 
Podkreślcie właściwy tytuł. 

a) Królowa Śniegu 
b) Słowik 
c) Stokrotka 
d) Dzikie łabędzie 
e) Dzielny ołowiany żołnierz 
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(tulipan) 
 
Zad.3. 
 Z którą baśnią kojarzy wam się następująca ilustracja? 
Podkreślcie właściwy tytuł. 

a) Królowa Śniegu 
b) Słowik 
c) Stokrotka 
d) Dzikie łabędzie 
e) Dzielny ołowiany żołnierz 

(klatka) 
 
Zad.4. 
Z którą baśnią kojarzy wam się następująca ilustracja? 
Podkreślcie właściwy tytuł. 

a) Królowa Śniegu 
b) Słowik 
c) Stokrotka 
d) Dzikie łabędzie 
e) Dzielny ołowiany żołnierz 

(łabędzie) 
 
Zad.5.  
Z którą baśnią kojarzy wam się podany rekwizyt? 
Podkreślcie właściwy tytuł. 

a) Królowa Śniegu 
b) Słowik 
c) Stokrotka 
d) Dzikie łabędzie 
e) Dzielny ołowiany żołnierz 

 
(pokrzywa) 
 
Zad. 6. 
Z którą baśnią kojarzy wam się następująca ilustracja? 
Podkreślcie właściwy tytuł. 

a) Królowa Śniegu 
b) Słowik 
c) Stokrotka 
d) Dzikie łabędzie 
e) Dzielny ołowiany żołnierz 

 
(piec) 
 
Zad. 7. 
Z którą baśnią kojarzy wam się następująca ilustracja? 
Podkreślcie właściwy tytuł. 

a) Królowa Śniegu 
b) Słowik 
c) Stokrotka 
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d) Dzikie łabędzie 
e) Dzielny ołowiany żołnierz 

 
(czapka żołnierska) 
 
Zad. 8. 
Z którą baśnią kojarzy wam się następująca ilustracja? 
 Podkreślcie właściwy tytuł. 

a) Królowa Śniegu 
b) Słowik 
c) Stokrotka 
d) Dzikie łabędzie 
e) Dzielny ołowiany żołnierz 

 
(płatek śniegu) 
 
Zad. 9. 
Z którą baśnią kojarzy wam się następująca ilustracja? 
Podkreślcie właściwy tytuł. 

a) Królowa Śniegu 
b) Słowik 
c) Stokrotka 
d) Dzikie łabędzie 
e) Dzielny ołowiany żołnierz 

 
(lustro) 
 
Zad.10. 
 Z którą baśnią kojarzy wam się następująca ilustracja? 
Podkreślcie właściwy tytuł. 

a) Królowa Śniegu 
b) Słowik 
c) Stokrotka 
d) Dzikie łabędzie 
e) Dzielny ołowiany żołnierz 

(renifer) 
 
Zad.11.  
Z którą baśnią kojarzy wam się następująca ilustracja? 
Podkreślcie właściwy tytuł. 

a) Królowa Śniegu 
b) Słowik 
c) Stokrotka 
d) Dzikie łabędzie 
e) Dzielny ołowiany żołnierz 

 
(cesarz) 
 
Zad.12. 
Z którą baśnią kojarzy wam się następująca ilustracja? 
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Podkreślcie właściwy tytuł. 
a) Królowa Śniegu 
b) Słowik 
c) Stokrotka 
d) Dzikie łabędzie 
e) Dzielny ołowiany żołnierz 

 
(tancerka) 
 
Zad.13. 
Z którą baśnią kojarzy wam się następująca ilustracja? 
Podkreślcie właściwy tytuł. 

a) Królowa Śniegu 
b) Słowik 
c) Stokrotka 
d) Dzikie łabędzie 
e) Dzielny ołowiany żołnierz 

 
(buciki) 
 
Zad.14. 
Z którą baśnią kojarzy wam się następująca ilustracja? 
Podkreślcie właściwy tytuł. 

a) Królowa Śniegu 
b) Słowik 
c) Stokrotka 
d) Dzikie łabędzie 
e) Dzielny ołowiany żołnierz 

(babcia) 
 
ZAŁĄCZNIK NR II 
 
Zad.1. 
Napiszcie, z której baśni pochodzi podany fragment. 
 
 
Ptaszek pocałował ją swym dziobem, zaśpiewał dla niej i pofrunął znowu w błękitne 
powietrze. Chyba kwadrans minął, zanim stokrotka przyszła do siebie. Trochę zawstydzona, 
ale jednak serdecznie uradowana, spojrzała na kwiaty w ogrodzie, widziały przecież, jaki  ją 
spotkał honor i jakie szczęście, musiały zrozumieć, jaka to była dla niej radość; ale tulipany 
stały tak samo sztywne, jak przedtem, twarze ich ściągnęły się, zaczerwieniły z gniewu. 
 
Zad.2. 
Napiszcie, z której baśni pochodzi podany fragment. 
 

Podróżni po powrocie do domu opowiadali, co widzieli, uczeni pisali wiele książek o 
mieście, zamku i ogrodzie; nie zapominali też o słowiku i chwalili go najbardziej, a ci, którzy 
byli poetami, pisali piękne wiersze, wszystkie o słowiku śpiewającym nad głębokim jeziorem w 
lesie. 
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 Książki te czytano na całym świecie i niektóre z nich dostały się do rąk cesarza. 
Cesarz siedział na złotym tronie, czytał i czytał, a co pewien czas kiwał z zadowoleniem 
głową, kiedy opisywano miasto, zamek i ogród. „Ale słowik jest najpiękniejszy!” – pisano w 
książkach. 
 
 
Zad.3. 
Napiszcie, z której baśni pochodzi podany fragment. 
 
 Daleko stąd (...) mieszkał król, który miał jedenastu synów i jedną córkę, Elizę. Bracia 
byli królewiczami, chodzili do szkoły z orderami na piersiach i szablami u boku, pisali 
diamentowymi szyferkami na złotych tabliczkach; co tylko przeczytali, zaraz umieli na 
pamięć; od razu widać było, że są królewiczami. Siostra Eliza siedziała na małym, szklanym 
stołeczku i oglądała książkę z obrazkami, książkę, którą kupiono za pół królestwa. 
 
Zad.4. 
Napiszcie, z której baśni pochodzi podany fragment. 
 
 A oni wzięli się za ręce i wywędrowali z wielkiego pałacu, rozmawiali o babce i o 
różach kwitnących wysoko na dachu; wszędzie, gdzie przechodzili, układały się wiatry do 
spoczynku i ukazywało słońce; kiedy przyszli do krzaka z czerwonymi jagodami, stał tam ren i 
czekał; obok niego stał drugi młody ren, o pełnych wymionach, dał dzieciom ciepłego mleka i 
ucałował je. Potem reny zaniosły Gerdę i Kaya najpierw do Finki, gdzie ogrzali się w ciepłej 
izbie i otrzymali wskazówki na drogę powrotną, potem do Laponki, która uszyła im nowe 
ubrania i przygotowała swoje sanki do drogi.  
 
Zad.5. 
Napiszcie, z której baśni pochodzi podany fragment. 
 
„Ołowiane żołnierzyki” – to były pierwsze słowa, które doszły do ich uszu, gdy otworzyła się 
pokrywka pudełka, w którym leżały. Tak zawołał pewien mały chłopczyk, klaszcząc przy tym w 
ręce; dostał on żołnierzy w dniu swoich urodzin i właśnie ustawił ich na stole. Żołnierze byli 
zupełnie podobni do siebie i tylko jeden jedyny był trochę inny: miał tylko jedną nogę, gdyż 
ulano go na ostatku i nie starczyło już ołowiu. Pomimo to stał tak samo pewnie na jednej 
nodze, jak inni na dwóch i właśnie ten żołnierz bez nogi wyróżnił się najbardziej. 
 
Zad.6. 
Napiszcie, z której baśni pochodzi podany fragment. 
 
 Wtedy wyszło z ogrodu dwóch małych chłopców; jeden z nich trzymał nóż, taki sam 
duży i ostry jak ten, którym dziewczynka obcinała tulipany. Zmierzali wprost do stokrotki, 
która nie mogła zrozumieć, czego oni chcą. 
- Moglibyśmy tu wyciąć dla skowronka piękny kawał murawy! – powiedział jeden z chłopców 
i zaczął wycinać kwadrat dookoła stokrotki zostawiając ją pośrodku. 
- Wyrwij ten kwiat – powiedział drugi chłopiec, a stokrotka zadrżała ze strachu, bo zostać 
wyrwaną to to samo, co umrzeć, a teraz chciała tak bardzo żyć... 
 
 
Zad. 7. 
Napiszcie, z której baśni pochodzi podany fragment. 
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 Nadszedł wieczór i nikt nie przyszedł i nie przyniósł ptaszkowi kropli wody; wtedy 
skowronek wyciągnął swoje piękne skrzydła i potrząsał nimi kurczowo, jego śpiew brzmiał jak 
zbolały pisk, mała główka pochyliła się ku stokrotce i serce ptaka pękło ze smutku i tęsknoty; 
kwiatek nie mógł jak poprzedniego wieczoru zasnąć, stuliwszy płatki; chore i smutne chyliły 
się one ku ziemi. 
 Dopiero następnego ranka przyszli chłopcy; a kiedy zobaczyli martwego ptaka, 
zapłakali... 
 
 
Zad.8. 
Napiszcie, z której baśni pochodzi podany fragment. 
 
 A słowik śpiewał tak pięknie, że cesarzowi łzy stanęły w oczach, a gdy spłynęły mu po 
policzkach, słowik zaśpiewał jeszcze ładniej, tak że śpiew ten sięgał prosto do serca; cesarz 
cieszył się bardzo i powiedział, że zawiesi słowikowi swój złoty pantofel na szyi. Ale słowik 
podziękował i powiedział, że otrzymał już dostateczne wynagrodzenie. 
- Widziałem łzy w oczach cesarza, a to jest dla mnie najdroższy skarb! Łzy cesarskie mają 
cudowną moc! Bóg świadkiem, że jestem dość nagrodzony! – i śpiewał dalej swym słodkim, 
cudownym głosem.  
 
 
Zad.9. 
Napiszcie, z której baśni pochodzi podany fragment. 
 

Kiedy słońce chyliło się ku zachodowi, Eliza zobaczyła jedenaście dzikich łabędzi w 
złotych koronach na głowach, lecących w kierunku lądu; leciały jeden za drugim i wyglądały 
jak długa, biała wstęga; wtedy Eliza weszła na urwisko i ukryła się za krzakiem; łabędzie 
spuściły się na ziemię tuż koło niej i biły dużymi, białymi skrzydłami. 
 W tej samej chwili, kiedy słońce zanurzyło się w  wodzie, opadły nagle z nich łabędzie 
pióra i ukazało się jedenastu królewiczów, braci Elizy. 
 
Zad.10. 
Napiszcie, z której baśni pochodzi podany fragment. 
 
 Kiedy Gerda ogrzała się, najadła się i napiła, Laponka napisała na wysuszonym 
dorszu parę słów, kazała Gerdzie dobrze tego pilnować, przywiązała ją znowu do rena, który 
popędził razem z nią. „Fut, fut!” – zabrzmiało wysoko w powietrzu, przez całą noc płonęła 
najpiękniejsza niebieska zorza polarna i potem przyjechali do Finmarku i zapukali do komina 
Finki, bo w chacie nie było nawet drzwi wejściowych. 
 
Zad.11. 
Napiszcie, z której baśni pochodzi podany fragment. 
 
- Lećcie sobie w świat i sami się o siebie troszczcie – powiedziała zła królowa. Zamieńcie się 
w ptaki i utraćcie mowę. – Ale nie potrafiła wyrządzić tyle zła, ile chciała; królewicze 
przemienili się w jedenaście cudnych, dzikich łabędzi.(....) 
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Wczesnym rankiem łabędzie przyleciały do chaty, gdzie siostra Eliza spała w chłopskiej izbie, 
krążyły nad dachem, kręciły długimi szyjami, uderzały skrzydłami, ale nikt tego nie widział 
ani nie słyszał. 
 
Zad.12. 
Napiszcie, z której baśni pochodzi podany fragment. 
 
- Dzięki ci, dzięki – powiedział cesarz – mały ptaszku z nieba! Znam cię przecież dobrze! 
Wygnałem cię z mego państwa! A jednak odpędziłeś twym śpiewem złe moce od mego łoża, a 
śmierć z mego serca! Jakże ci mam podziękować? 
- Wynagrodziłeś mnie już, cesarzu! – powiedział słowik. – Widziałem łzy w twoich oczach, 
kiedy śpiewałem przed tobą po raz pierwszy, a tego  nie zapomnę ci nigdy! To są klejnoty, 
które radują serce śpiewaka; ale śpij teraz, obudź się silny i zdrów. 

 
 

Zad.13. 
Napiszcie, z której baśni pochodzi podany fragment. 
 

Chłopcy zrobili z gazety łódkę, posadzili w niej żołnierza i puścili z biegiem rynsztoka; 
obaj chłopcy lecieli obok i klaskali w ręce. Na Boga, jakie wielkie fale były w rynsztoku! 
Papierowa łódka kołysała się w górę i w dół, to znów obracała się w kółko, tak że w 
żołnierzyku zamierało serce, ale nie pokazał tego po sobie, pozostał nie wzruszony, patrzył 
prosto przed siebie i broń trzymał na ramieniu. 
 
 Zad. 14. 
Napiszcie, z której baśni pochodzi podany fragment. 
 
Nagle ktoś otworzył drzwi, wiatr porwał małą tancerkę i pofrunęła wprost do pieca, do 
ołowianego żołnierza, błysnęła płomieniem i już było po niej. A żołnierz roztopił się w 
bezkształtną masę i kiedy nazajutrz służąca wygarniała popiół, znalazła go w postaci 
maleńkiego serduszka, z tancerki zaś pozostały tylko cekinki, a i te poczerniały na węgiel. 
 
 
      Zad.15. 
 
Napiszcie, z której baśni pochodzi podany fragment. 
 

Kay  i Gerda siedzieli i oglądali książkę z obrazkami, w której były namalowane zwierzęta 
i ptaki. Wtem gdy zegar na wielkiej wierzy kościelnej wybił właśnie piątą, Kay zawołał: 
- Coś mnie ukuło w serce! O, a teraz coś mi wpadło do oka!  
Dziewczynka objęła go za szyję, chłopczyk mrugał oczami, nie, nic nie było widać! 
- Pewnie już wyleciało! – powiedział, ale nie wyleciało. Był to właśnie jeden z tych odłamków 
szkła na które rozpadło się lustro, czarodziejskie lustro. 
 
ZAŁĄCZNIK NR 3. 
 
Zad.1. 
Przedstawcie w kilku zdaniach Elizę. (Kim była? Jaka była?) 
 
Zad.2. 
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Przedstawcie w kilku zdaniach Gerdę. (Kim była? Jaka była?) 
 
 
Zad.3. 
Przedstawcie kilku zdaniach Królową Śniegu. (Kim była? Jaka była?) 
 
Zad.4. 
 Przedstawcie kilku zdaniach małą rozbójniczkę, którą spotkała Gerda. (Kim była? Jaka 
była?) 
 
Zad.5. 
Przedstawcie kilku zdaniach staruszkę - czarodziejkę, którą spotkała Gerda. (Kim była? Jaka 
była?) 
 
Zad.6. 
Przedstawcie w kilku zdaniach Kaya. (Kim był? Jaki był?) 
 
Zad.7. 
Przedstawcie w kilku zdaniach dzielnego ołowianego żołnierza. (Kim był? Jaki był?) 
 
Zad.8. 
Przedstawcie w kilku zdaniach cesarza Chin z baśni pt. Słowik. (Kim był? Jaki był?) 
 
Zad.9. 
Przedstawcie w kilku zdaniach chłopców występujących w baśni pt. Stokrotka. (Kim byli? 
Jacy byli?) 
 
Zad.10. 
Przedstawcie w kilku zdaniach słowika. (Kim był? Jaki był?) 
 
Zad.11. 
Przedstawcie w kilku zdaniach macochę Elizy. (Kim była? Jaka była?) 
 
Zad.12. 
Przedstawcie w kilku zdaniach stokrotkę. (Kim była? Jaka była?) 
 
ZAŁĄCZNIK NR 4. 
 
 
Zad.1. 
Waszym zadaniem jest napisanie własnego zakończenia baśni pt. Królowa Śniegu. 
Wyobraźcie sobie, że Królowa Śniegu wróciła, gdy Gerda i Kay opuszczali jej zamek. 
Potężna pani postanowiła, iż nie pozwoli chłopcu odejść, chciała go za wszelką cenę 
zatrzymać przy sobie. Co się wydarzyło? 
 
 
Zad.2. 
Waszym zadaniem jest napisanie własnego zakończenia baśni pt. Słowik. Wyobraźcie sobie, 
że prawdziwy słowik nie odwiedził chorego cesarza. Co się stało z cesarzem? Gdzie 
przebywał słowik? Co robił? 
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Zad.3. 
Waszym zadaniem jest napisanie własnego zakończenia baśni pt. Stokrotka. Jak wyglądałoby 
życie stokrotki i skowronka, gdyby chłopcy się o nich troszczyli? 
 
Zad.4. 
Waszym zadaniem jest napisanie własnego zakończenia baśni pt. Dzielny ołowiany żołnierz. 
Wyobraźcie sobie, że nie został wrzucony do pieca. Jak wyglądało jego dalsze życie? 
 
Zad.5. 
Waszym zadaniem jest napisanie własnego zakończenia baśni pt. Dzikie łabędzie. Bracia 
Elizy dzięki poświęceniu siostry odzyskali ludzką postać. Jakie były dalsze losy jedenastu 
królewiczów? 
 
 
 
  


