
Klasa IV – język polski (środa – 10 czerwca)

Dzień dobry! Dzisiaj ponownie miło i przyjemnie spędzimy czas, bo nadal w świecie baśni.

Temat - „Chować w sercu drogę do krainy baśni” - dla kogo jest świat baśni?

Gdybym teraz poprosiła, aby podniosły rękę do góry osoby, które lubią baśnie, spodziewam się, że
byłoby w górze siedem łapek. Dlaczego? Każdy lubi baśnie!

NOTATKA:
Baśnie:
- przenoszą nas do innego – pięknego świata,
- dają poczucie bezpieczeństwa, bo zawsze kończą się dobrze,
- pozwalają oderwać się od trudnej rzeczywistości, zapomnieć o problemach,
- utwierdzają nas w tym co dobre a co złe,

………………………………………………………………………………………………………
Bohaterowie baśni, którzy reprezentują dobro,  zawsze zwycięsko wychodzą z opresji, np.:
- Kopciuszek poślubiła księcia i przez to odmieniła swoje trudne życie,
- Czerwony Kapturek  wraz z babcią uwolniły się z brzucha wilka,
- Gerda odnalazła i uratowała Kaya w „Królowej Śniegu”,
- Śpiąca Królewna obudziła się po długim śnie, itd.

Zastanówmy  się,  dlaczego  ludzie  piszą  i  opowiadają  baśnie?  Przypuszczalnie  po  to,  aby  się
rozweselić, czasami nawet wzruszyć. Wspólnie z bohaterami przeżywają ich przygody i cieszą się
ich triumfem.

Otwórzcie podręczniki na stronie 338 i odczytajcie wiersz Marcina Brykczyńskiego zatytułowany
„W świecie baśni”. Zwróćcie uwagę na pierwszą strofę, w której znajduje się odpowiedź na pytanie,
jakie postawiłam powyżej,  a następnie na pozostałe zwrotki,  które objaśniają nam, jak wygląda
baśniowy świat i w końcu, jaką baśnie pełnią funkcję (jaka jest ich rola).

NOTATKA:

DLACZEGO CZYTAMY
BAŚNIE?

JAKI JEST BAŚNIOWY
ŚWIAT?

JAKĄ FUNKCJĘ PEŁNIĄ
BAŚNIE?

„Życie się (…) toczy, pośród 
nieładu, zgiełku i waśni, / 
wystarczy jednak przymknąć 
oczy, by zrobić krok do świata 
baśni,”

„Tam wszystko trwa w 
zamkniętym kole niezmiennych 
reguł”
„Nic w baśni nie jest bez 
znaczenia: liczy się honor, 
mądrość, wiara / i każdy czyn 
tam wiele zmienia;/ jasna 
nagroda jest i kara!”

„Kto zdoła wejść w baśniową 
postać i zło pokona siłą woli, / 
ten w życiu będzie umiał 
sprostać / wyzwaniom każdej 
trudnej roli”

…………………………………………………………………………………………………………

Jak widzicie,  baśnie  są  bardzo potrzebne.  Człowiek ucieka  od swoich problemów życiowych i
przenosi się do bezpiecznej krainy, w której przeżywa wraz z bohaterami ich przygody. Przez to
nabiera  siły,  by  potem móc  stawić  czoła  własnym trudnościom.  Proste  reguły,  jakie  rządzą  w
świecie  baśni,  pozwalają  zdobyć  określoną  wiedzę  na  temat  tego,  co  właściwe  i  umiejętnie
zastosować ją w swoim życiu.



Do kogo  kierowane  są  baśnie?  Powszechny  jest  sąd,  że  tylko  do  dzieci.  Czy  aby  na  pewno?
Uważam, że każdy z Was - po dzisiejszej lekcji - potrafił będzie uzasadnić, że baśnie to utwory dla
ludzi w każdym wieku oraz w każdej, zwłaszcza trudnej, sytuacji życiowej.

Zadanie domowe: (wtorek – 16 czerwca)

Jaką postacią baśniową chciałbyś / chciałabyś być i dlaczego? Napisz kilkuzdaniową wypowiedź i
uzasadnij swój wybór.


