
Klasa 5 – język polski ( poniedziałek – 6 kwietnia, wtorek 7 kwietnia)

Witam Was w nowym tygodniu. Kolejne dwie lekcje dotyczyć będą bajek Ignacego Krasickiego,
Adama Mickiewicza  oraz starożytnego greckiego pisarza -Ezopa

Temat: Jaki utwór nazywamy bajką?

I. Pierwsza podstawowa zasada:  bajka to nie jest baśń. Chociaż obydwa gatunki należą do tego
samego rodzaju literackiego, ich bohaterami mogą być np. mówiące ludzkim głosem zwierzęta, to
utwory te różnią się od siebie kilkoma elementami.

Aby określić, czym jest bajka, proponuję  zapoznanie się z utworami ze str. 223 – 225. Pierwsza
obserwacja  jest  następująca:  są  to  utwory  niewielkich  rozmiarów,  raczej  krótkie.  Druga:
napisane są wierszem lub prozą.

II. Przystępujemy do analizy utworów.

NOTATKA:

Sporządźcie tabelkę:

Tytuł /autor Bohaterowie Pouczenie
„ Kruk i lis”

Ignacy Krasicki
kruk i lis Nie warto wierzyć pochlebcom. 

Należy trzeźwo myśleć i 
obiektywnie oceniać sytuacje.

„Lis i kozieł”
Adam Mickiewicz

lis i kozioł Należy pamiętać, że wśród ludzi 
są tacy, którzy mogą chcieć nas 
oszukać, nie należy być 
naiwnym i łatwowiernym.

„Trzcina i oliwka”
Ezop

trzcina i oliwka Niewłaściwym jest kpienie i 
wyśmiewanie się z innych osób. 
Są sytuacje, kiedy może się 
okazać, że jesteśmy mniej 
sprytni i mniej odporni niż ci, z 
których drwiliśmy.
Delikatność i cierpliwość znaczą 
więcej niż gniew i bunt.

„Pszczoła i szerszeń”
Ignacy Krasicki

szerszeń i pszczoła Warto czasami, zamiast 
powierzchownie oceniać ludzi, 
krytykować ich i osądzać, podać 
im pomocną dłoń. Nikogo nie 
wolno wyśmiewać

„Syn i ojciec”
Ignacy Krasicki

syn i ojciec Każdy etap w życiu dla 
człowieka wydaje się trudny. Nie
warto niepotrzebnie narzekać i 
marudzić.

III. Po analizie utworów możemy sformułować kolejne wnioski: bohaterami bajek mogą być 
zwierzęta i rośliny mówiące ludzkim głosem (uosobione). Poza tym bajki: zawierają morał czyli
pouczenie.



Zadanie  domowe:  Na  podstawie  wniosków  z  lekcji  –  informacji  podanych  przeze  mnie
wytłuszczonym drukiem samodzielnie sformułuj definicję bajki. Sporządź też ilustrację do jednego
z poznanych utworów, (środa, godz. 15, zadanie na +)


