
Witam Pierwszoklasistów! 
Czwartek 14. 05. 2020 r. 
E. polonistyczna, E. społeczna i E. przyrodnicza 
Wszyscy znamy już losy głównego bohatera lektury „Brzydkie kaczątko”. 
Zapamiętajcie! 
Brzydkie kaczątko mówi o tym, że nie wolno źle traktować osób, które wydają nam się gorsze z 
powodu urody, kalectwa lub innych problemów. Bo w każdym człowieku kryć się może niezwykłe 
piękno, które dopiero z biegiem lat wyjdzie na światło dzienne. Nigdy nie wiemy, czy osoba 
nieatrakcyjna nie zostanie wspaniałym naukowcem, lekarzem, piosenkarzem, pisarzem lub 
sportowcem! Nie wiemy też, czy człowiek, którego nie doceniamy z jakiegoś powodu, nie ma czasem 
złotego serca! Należy być tolerancyjny wobec osób innych niż my. 
Trzeba też być wiernym własnym marzeniom – w końcu gdyby kaczątko posłuchało kury i nie wróciło 
do pływania w wodzie, nigdy nie zorientowałoby się, że tak naprawdę jest wspaniałym łabędziem! 
Waszym zadaniem jest przepisanie poniższych zdań zgodnie z kolejnością wydarzeń. 
Spotkanie z łabędziami. 
Przymarznięcie do lodu. 
Ucieczka z zagrody. 
Przeżycia kaczątka na widok łabędzi. 
Wyśmiewanie się mieszkańców podwórka z jego brzydoty. 
Ucieczka od mamy kaczki. 
Wyklucie się brzydkiego kaczątka. 
Odkrycie przez kaczątko własnego piękna. 
Uratowanie kaczątka przez wieśniaka. 
Przygarnięcie kaczątka przez starszą kobietę. 
 
Na kolejne pytania odpowiadamy ustnie swoim rodzicom, których bardzo proszę, aby Was 
sprawiedliwie ocenili. 
1. Dlaczego brzydkie kaczątko zostało wyrzucone z domu wieśniaka? 
- narobiło wiele szkód 
- dokuczało innym ptakom 
- domownicy nie mogli znieść jego brzydoty 
- brzydkie kaczątko samo uciekło 
2. Jak brzydkie kaczątko było traktowane na podwórku? 
- było wyśmiewane i poniżane z powodu wyglądu 
- budziło odrazę, a równocześnie współczucie 
- nikt go nie lubił ze względu na złe zachowanie 
- było uwielbiane przez wszystkich 
3. Gdzie rozgrywały się wydarzenia? 
- w pewnej zagrodzie, w lesie i nad jeziorem 
- w pewnej gospodzie, nad rzeką i nad jeziorem 
- w pewnej zagrodzie, nad jeziorem, w chacie gospodyni oraz wieśniaka 
- nad jeziorem, w lesie i w pewnej gospodzie 
4. Jaka mądrość płynie z tej baśni? 
- pierwsze wrażenie jest zawsze trafne 
- należy spełniać swoje marzenia 
- nie należy innych oceniać tylko po wyglądzie 
- nie należy podążać za tłumem 
5. Kim jest brzydkie kaczątko? 
- małą kaczką, która straciła skrzydełko w wyniku wypadku na podwórku 
- małym ptaszkiem, które przygarnęła gospodyni 
- małą gąską, która przypadkiem trafiła na podwórko 
- małym łabędziem, który przypadkiem znalazł się na wiejskim podwórku 



6. Z jaką prośbą zwróciło się brzydkie kaczątko do łabędzi? 
- chciało znaleźć drogę do domu 
- chciało, aby go nakarmiły 
- chciało, aby go przygarnęły 
- chciało, aby go zabiły 
7. Jak kończą się losy kaczątka? 
- kaczątko stało się pięknym łabędziem i odleciało szukać swojej prawdziwej rodziny 
- kaczątko stało się pięknym łabędziem i z zazdrości zostało zabite 
- kaczątko stało się pięknym łabędziem i przyłączyło się do stada w parku 
- kaczątko umarło w samotności 
8. Czym objawia się nietolerancja? 
- akceptowaniem cudzych poglądów, upodobań 
- brakiem szacunku dla osób, które różnią się od ogółu 
- brakiem sympatii do ludzi 
- ciągłym wykorzystywaniem innych ludzi 
 
Pozdrawiam! 
 


