
BIBLIOTEKA - JAK DOBRZE ZNASZ BAŚNIE? 

"BRZYDKIE KACZĄTKO" 

Hans Christian Andersen – "Brzydkie kaczątko". Opowieść koncentruje 

się na historii pewnego kaczątka, które przez pomyłkę wychowuje się w 

rodzinie gospodarskich kaczek. Od samego początku staje się obiektem 

kpin, zarówno swojego przybranego rodzeństwa, jak i pozostałych 

zwierząt z zagrody poprzez swoje odmienne upierzenie od reszty piskląt. 

Z czasem kaczątko postanawia odejść z gospodarstwa, nie wytrzymując 

kolejnych szyderstw ze strony najbliższego otoczenia. Od tej pory los 

kierował go w różne miejsca… Na swojej drodze spotykał zarówno stado 

dzikich kaczek, grupę gąsiorów oraz inne zwierzęta, jak kota i kurę lub 

łowieckiego psa. Nie omijało go również stykanie się z ludzkimi istotami, 

do których zaliczali się groźni myśliwi, chytra staruszka czy hałaśliwa 

rodzina pewnego chłopa. Za każdym razem kaczątko było traktowane 

protekcjonalnie lub wyśmiewane, podobnie jak podczas pobytu w 

zagrodzie. Jedynie gąsiory okazały mu życzliwość i przyjaźń lecz padły 

ofiarą myśliwych zbyt szybko aby mogły stać się prawdziwymi 

towarzyszami kaczątka. Ponadto, nasz mały bohater cudem unika 

śmierci z głodu i chłodu na przestrzeni pór roku. W końcu, po długim 

czasie samotnej wędrówki oraz niemiłych przeżyć, młody ptaszek trafia 

nad staw gdzie spotyka jedne z najpiękniejszych ptaków jakie tylko 

istnieją. Pragnie umrzeć z ich skrzydeł, będąc nimi zachwycony a 

jednocześnie bojąc się kolejnego odrzucenia z ich strony. Ku jego 

zaskoczeniu, wspaniali przybysze nie odtrącają go, a wręcz przeciwnie – 

traktują go jak jednego z członków swojego stada. Wkrótce staje się 

jasne czemu kaczątko zyskało ich wsparcie; spoglądając na swoje 

odbicie w rzece, uświadamia sobie, że nie jest już bezbronnym 

pisklęciem; oto dorósł i stał się równie wspaniały jak nowo poznani 

towarzysze. Zyskał przy tym prawdziwą rodzinę przy której już zawsze 

będzie mógł czuć się bezpiecznie, a zarazem będzie cieszył się 

podziwem wszystkich innych stworzeń jakie tylko go ujrzą. 

 
Pytania po przeczytaniu właściwej bajki: 
1. Jakiego upierzenia było kaczątko? 

2. Dlaczego uciekło od rodziny chłopa? 

3. Jakim ptakiem stało się gdy dorosło? 

4. Jaki jest morał bajki? 


