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Klasa  V 

Temat  lekcji: Poznajemy  cechy  bajki  literackiej. - zapisz  temat  do  

zeszytu. 

 

Moi  Drodzy  na  dzisiejszej  lekcji  poznacie  cechy  bajki  literackiej, jest  

to  zagadnienie  potrzebne  nam  do  egzaminu - zwłaszcza  znajomość  

wybranych  bajek  I. Krasickiego. Nie  denerwujcie  się  kiedy  coś  okaże  

się  trudne, zdaję  sobie  sprawę, że  taka  forma  prowadzenia  lekcji  może  

być  niełatwa, dla  mnie  taka  nie  jest. Wolałabym  być  z  Wami  na  lekcji, 

ale  zdrowie  jest  najważniejsze :) W  razie  pytań, wątpliwości  zawsze  

możecie  do  mnie  napisać :) Pozdrawiam - A. Kluska 

 

Jest  to  temat, który  będziemy  omawiać  na  kilku  lekcjach :)  

1. Zapisz  w  zeszycie ( jeśli  masz  taką  możliwość, możesz  to  wydrukować  i  

wkleić ) 

 

Bajka  literacka  to  krótki  utwór  napisany  wierszem  lub  prozą, którego  

bohaterowie - najczęściej  zwierzęta  i  rośliny  uosabiają  cechy  ludzkie. Bajka  

zawiera  pouczenie - morał ( często  jest  sformułowany  wprost  na  początku  

lub  końcu  bajki, ale  zdarza  się, że  trzeba  go  wywnioskować ). Pokazuje  

między  innymi  jak  postępować  i  czego  w  życiu  unikać. Należy  do  epiki.  

 

2. Przeczytaj. 

 

Autorem  wielu  bajek  był  Ignacy  Krasicki, którego  życiorys  masz  już  w  

zeszycie  lub  wydrukowaną. Przeczytaj  ją  sobie  ponownie. Na  treść  jego  

bajek  wpływała  też  sytuacja  polityczna, czasy,  w  których  żył. Jeszcze  za  

życia  Krasickiego  doszło  do  rozbiorów. Dlatego  poprzez  swoje  bajki  starał  

się  pouczać  Polaków, pokazywać  im  jak  warto  postępować. 

 

3. Ćwiczenie: Aby  przekazać  informacje, ludzie  często  posługują  się  

znakami, które  mają  ustalone  znaczenia, np. pies  jest  symbolem  wierności, 

osioł - uporu  lub  głupoty. 

Zastanów  się  i  zapisz  w  zeszycie ( to  ćwiczenie  sprawdzę  po  powrocie  

do  szkoły ) - co  mogą  symbolizować: lew, pszczoła, ślimak, lis, paw. 
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4. Przeczytaj  bajkę  "Kruk  i  lis", następnie  wykonaj  polecenia - zapisz  

je  w  zeszycie, sprawdzę  je  po  powrocie  do  szkoły. 

 

Ignacy  Krasicki  "Kruk  i  lis". 
 
Bywa  często zwiedzionym, 
Kto lubi być chwalonym. 
Kruk miał w pysku ser ogromny; 
Lis, niby skromny, 
 
Przyszedł do niego i rzekł: «Miły bracie, 
Nie mogę się nacieszyć, kiedy patrzę na cię! 
Cóż to za oczy! 
Ich blask aż mroczy! 
Czyż można dostać 
 
Takową postać? 
A pióra jakie! 
Szklniące[1], jednakie. 
A jeśli nie jestem w błędzie, 
Pewnie i głos śliczny będzie.» 
 
Więc kruk w kantaty[2]; skoro pysk rozdziawił, 
Ser wypadł, lis go porwał i kruka zostawił. 

Przypisy 
[1] 

szklniący (daw.) — lśniący, błyszczący jak szkło. 
[2] 

w kantaty — zaczął śpiewać; od kantata (z wł.): utwór muzyczno-wokalny o charakterze 
uroczystym. 

 

- pisemnie  w  paru  zdaniach  opowiedz  treść  bajki, 

- wypisz  bohaterów, 

- nazwij  ich  cechy  charakteru  i  zapisz  je ( krótko ) 

- sformułuj  morał  wynikający  z  treści  utworu ( podpowiedź - znajduje  się  

on  w  dwóch  pierwszych  wersach  utworu ), 

- napisz  czy  tekst  jest  napisany  wierszem  czy  prozą. 

 

5. Jeśli  macie  taką  możliwość, proszę  o  przesłanie  tych, którzy  tego  

jeszcze  nie  zrobili, waszych  opowiadań  o  przygodzie  ze  Stasiem  i  Nel.  

Możecie  zrobić  zdjęcie  zadania  z  zeszytu  i  przesłać  mi je  na  mój  adres: 

kluska2529@interia.pl 

Macie  czas  do  poniedziałku! Kto  nie  ma  takiej  możliwości, proszę aby  mi  

o  tym  napisał :) 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kruk-i-lis-bajki-nowe.html#footnote-idp51257920
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kruk-i-lis-bajki-nowe.html#footnote-idm3180976
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kruk-i-lis-bajki-nowe.html#anchor-idp51257920
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kruk-i-lis-bajki-nowe.html#anchor-idm3180976
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