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A. 

Brzydkie kaczątko 

 

Na wsi było ładnie. Na wzgórzu stał stary zamek otoczony 

murem. Obok płynęła rzeka. Nad wodą rosły duże rośliny. Pod 

jednym z liści kaczka zrobiła gniazdo i siedziała na jajach. 

Pewnego dnia skorupki jaj zaczęły pękać. Z jajek wyszły 

małe kaczki. 

– Pip, pip! – wołały kaczątka. 

– Kwa, kwa – odpowiadała kaczka. 

Ostatnie jajko jeszcze nie pękło. Kaczka siedziała dalej. 

Wreszcie jajko pękło. Wyszło z niego duże i brzydkie 

kaczątko. Następnego dnia była piękna pogoda. Kaczka 

i kaczuszki poszły nad rzekę. Kaczka wskoczyła do wody. Za 

nią wskoczyły kaczuszki. Brzydkie kaczątko pływało razem 

z nimi. Inne kaczki śmiały się z kaczątka. Kaczki biły, kury 

dziobały, a dziewczyna odpychała kaczątko nogą. Nikt go nie 

lubił. 

Brzydkie kaczątko było smutne. Czuło się źle i uciekło. 

Nagle zaczęła się burza. Padał deszcz. Wiał wiatr. Kaczątko 

chciało się schować. Znalazło mały domek. W domku 

mieszkała stara kobieta, kura i kot. W tym domku kaczątko też 

czuło się źle. Tutaj też nikt go nie lubił. Kaczątko uciekło. 
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Pewnego dnia pływało po jeziorze i zobaczyło stado 

wielkich, pięknych ptaków. To były łabędzie. 

Nadeszła zima. Kaczątko zamarzło w wodzie. Zobaczył 

to wieśniak i uratował ptaka. W jego domu kaczątko spędziło 

zimę. 

Wiosną znów pływało po jeziorze i zobaczyło trzy 

piękne, białe łabędzie. „Popłynę do nich” – pomyślało 

kaczątko. I wtedy w wodzie zobaczyło swoje odbicie. Nie było 

już brzydkim, szarym kaczątkiem. Było białym łabędziem. 

Kaczątko było szczęśliwe. 

 

B. 

Na wsi, nad rzeką kaczka zrobiła gniazdo i siedziała na 

jajkach. Pewnego dni pękły skorupki i z jajek wyszły małe 

kaczki. Z ostatniego jajka wyszło duże i brzydkie kaczątko. 

Inne kaczki śmiały się z kaczątka. Kaczątko było smutne 

i uciekło. Zamieszkało w domku starej kobiety. Tam też czuło 

się źle i uciekło. 

Pewnego dnia zobaczyło duże, białe ptaki. To były 

łabędzie. Nadeszła zima i kaczątko uratował wieśniak.  

Wiosną pływało po jeziorze. Zobaczyło piękne łabędzie. 

Chciało do nich popłynąć. Wtedy zobaczyło swoje odbicie 

w wodzie. Ono też było łabędziem. Kaczątko było szczęśliwe.  
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Tropiciel słówek 

1. Zrób 3 karty do słowniczka 
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Tropiciel słówek 
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Tropiciel słówek 
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Podkreśl w tekście informacje. 

Jakie było kaczątko? 

 

 

 

 

 

Jakie były łabędzie? 
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Podziel postaci (osoby i zwierzęta) na dwie 

grupy 

 

 

 

 

 

 

 

 

lubiły kaczątko 

 

 

 

 

 

 

 

 

nie lubiły kaczątka 

 

 

 

 

kaczka 

wieśniak 

kury 

kaczki 

dziewczyna 

kobieta 

łabędzie 

kot 

kura 
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Podkreśl w tekście informacje o tym, jak czuło 

się kaczątko.  

Podziel informacje na prawdziwe i fałszywe. 

 

Wszyscy lubili kaczątko. 

Kaczki i kury nie lubiły kaczątka. 

Kaczątko wyszło z jaja pierwsze. 

Kaczątko wyszło z jaja ostatnie. 

Kaczka zrobiła gniazdo w zamku. 

Kaczka zrobiła gniazdo nad rzeką. 

Wieśniak uratował kaczątko zimą. 

Stara kobieta uratowała kaczątko zimą. 

Kaczątko było smutne. 

Łabędzie były duże i piękne. 

Łabędzie były duże i szare. 

Kaczątko było szare i brzydkie. 

Kaczątko było małe i żółte. 

Kaczątko zmieniło się w łabędzia. 
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Przepisz zdania 

 

prawda 

 

 

nieprawda 
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Potnij tekst. Ułóż fragmenty 

w odpowiedniej kolejności 
 

 
 
Inne kaczki śmiały się z kaczątka. Kaczątko było smutne 

i uciekło. 

 

Pewnego dnia zobaczyło duże, białe ptaki. To były 

łabędzie. Nadeszła zima i kaczątko uratował wieśniak. 

 

Na wsi, nad rzeką kaczka zrobiła gniazdo i siedziała na 

jajach. Pewnego dni pękły skorupki i z jajek wyszły małe 

kaczki. Z ostatniego jajka wyszło duże i brzydkie kaczątko. 

 

Zamieszkało w domku starej kobiety. Tam też czuło się źle 

i uciekło. 

 

Wiosną pływało po jeziorze. Zobaczyło piękne łabędzie. 

Chciało do nich popłynąć. Wtedy zobaczyło swoje odbicie 

w wodzie. Ono też było łabędziem. Kaczątko było 

szczęśliwe. 
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Napisz, jak wyglądało i jak się czuło 

kaczątko na początku baśni 
 

 

Na początku kaczątko było ……………………… 

……………………………………………………….. 
(opisz, jak wyglądało) 
 

Czuło się ………………… i było …………………. 

duże szare brzydkie źle smutne 

 

 

Na końcu kaczątko zostało łabędziem. Było ……. 

……………………………………………………….. 
(opisz, jak wyglądało) 

 
Było …………………………………………………. 

 

duże białe piękne szczęśliwe 

 

 

 


