
KONKURS CZYTELNICZY W KL. I - III
ZE ZNAJOMOŚCI

BAŚNI HANSA CHRYSTIANA ANDERSENA

Opracowanie: Mariola Wątroba

REGULAMIN KONKURSU

Cele konkursu:
1. Zapoznanie z baśniami Hansa Chrystiana Andersena.
2. Sprawdzenie wiedzy uczniów poprzez zabawę.
3. Mobilizowanie do zdobywania wiedzy.
4. Doskonalenie umiejętności przekazywania przez uczniów nabytych

wiadomości.
5. Zachęcanie do czytania książek spoza kanonu lektur.
6. Rozbudzanie motywacji czytania i rozwijania umiejętności odbierania dzieł

literackich.
7. Pobudzenie postaw kreatywnych ucznia w procesie kształtowania

umiejętności i gromadzenia wiedzy.
8. Wdrażanie do samodzielnej pracy i rozwój umiejętności podejmowania

szybkiej decyzji.

Etapy konkursu:
1. Etap pierwszy to test wiedzy, w którym biorą udział wszyscy chętni

uczniowie klas I-III.
2. Etap drugi to turniej wiedzy, biorą w nim udział dwaj przedstawiciele każdej

klasy, którzy w teście wiedzy zdobyli największą ilość punktów. Każdy
uczestnik konkursu pracuje na własne „Konto”.

Lp. Konkurencja Punktacja
1. Zestaw 2 pytań 0-2 za każde pytanie
2. Jaka to baśń? – cytaty. 0-2
3. Rekwizyty 0-2

4. Rozsypanka wyrazowa 0-2

Maksymalna ilość punktów 10



Wykaz baśni H. Ch. Andersena branych pod uwagę w konkursie:

1. „Brzydkie kaczątko”

2. „Bzowa babuleńka”

3. „Calineczka”

4. „Dziewczynka z zapałkami”

5. „Dzikie łabędzie”

6. „KrólowaŚniegu”

7. „Księżniczka na ziarnku grochu”

8. „Latający kufer”

9. „Nowe szaty cesarza”

10.„Pewna wiadomość”

11.„Pięć ziarnek grochu”

12.„Słowik”

13.„Stokrotka”

14.„Świniopas”

PRZEBIEG KONKURSU

ETAP I – TEST WIEDZY
Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.

1. Wymień przedmioty, które zrobiłŚwiniopas i sprzedawał córce cesarza za
pocałunki?



2. Które z kolei ziarnko grochu wpadło do szpary wypchanej mchem na
poddaszu?

3. Do jakiego kraju przyleciał w latającym kufrze syn kupca?
4. Jakie zwierzęta spotkało Brzydkie Kaczątko w chacie starej kobiety?
5. W jaki sposób dzikie łabędzie zabrały swoją siostrę za morze?
6. Z jakiego ziarna wyrosła Calineczka?
7. Co było powodem ptasich plotek w baśni „Pewna wiadomość”?
8. Na ilu materacach i puchowych pierzynach spała księżniczka?
9. Gdzie mieszka bzowa babuleńka?
10.Jaki wyraz miał ułożyć Kay z kawałków lodu?
11.Kto towarzyszył zamkniętemu w klatce skowronkowi?
12.O jakim ptaku cesarz dowiaduje się z książek?
13.Jakie cechy miały nowe szaty cesarz?
14.O co prosiła dziewczynka z zapałkami swoją babcię?

Klucz prawidłowych odpowiedzi:

1. Garnuszek z dzwoneczkami, grzechotkę.
2. Piąte.
3. Do Turcji.
4. Kota i kwokę.
5. W siatce.
6. Z ziarna jęczmienia.
7. Kurze piórko.
8. Na dwudziestu materacach i dwudziestu puchowych pierzynach.
9. W imbryku.
10.Wieczność.
11.Mała stokrotka.
12.O słowiku.
13.Były niewidzialne dla każdego kto nie nadawał się do swego urzędu albo też

był zupełnie głupi.
14.By babcia zabrała ją ze sobą.

ETAP II – TURNIEJ WIEDZY

ZADANIE I -ZESTAW PYTAŃ
Każdy uczestnik konkursu losuje po 2 pytania. Za każdą poprawną odpowiedź
uczeń może uzyskać po 1 pkt.

1. Jaki kwiat przypominał Gerdzie Kaja?
2. Jakie dary przesłał ubogi książę córce cesarza, prosząc o jej rękę?



3. W jaki sposób Eliza mogła odczarować swoich braci zamienionych w
łabędzie?

4. Kto uratował Brzydkie Kaczątko przed zamarznięciem?
5. Ile pocałunków chciałŚwiniopas za garnuszek z dzwoneczkami?
6. W jaki sposób ziarnko grochu pomogło dziewczynce?
7. Gdzie Eliza zbierała pokrzywy na koszule i czego nie wolno było jej robić,

gdy je plotła?
8. W jaki sposób synkupca stracił latający kufer?
9. W jakiej rodzinie urodziło się Brzydkie Kaczątko?
10.W jaki sposób Kay pozbył się okruchów szkła z oka i serca?
11.Dlaczego jedenasty brat Elizy miał zamiast ramienia skrzydło?
12.Kogo szukał książę jeżdżąc poświecie?
13. W kogo przemieniła się Bzowa Babuleńka?
14.Co stało się z ziarenkiem grochu, na którym spała księżniczka?
15. Gdzie rosła mała stokrotka?
16.Jaki prezent otrzymał cesarz Chin od cesarza Japonii?
17.Gdzie początek miała pewna wiadomość?
18.Co stało się z pięcioma ziarnkami grochu?
19.Komu chciała pomóc i kogo pocieszała mała stokrotka?
20.Kto uratował Calineczkę przedślubem z Ropuchem i w jaki sposób?
21.Mama parzyła przeziębionemu synowi herbatkę. Powiedz z czego?
22.Jaki najdroższy skarb otrzymał słowik od cesarza?
23.W jakim kwiatku urodziła się Calineczka?
24.Dlaczego cesarz nie przyznał się, że nie widzi materiału, który tkali

cudzoziemcy?
25. Co zdawało się dziewczynce, gdy zapaliła pierwszą zapałkę?
26.Kto odważył się powiedzieć, że król jest nagi?

Klucz prawidłowych odpowiedzi:

1. Róża.
2. Różę i słowika.
3. Musiała upleść koszule z pokrzyw.
4. Wieśniak.
5. 10.
6. Wyrosło przy oknie, a dziewczynka obserwując je czuła się lepiej.
7. Na cmentarzu i musiała cały czas milczeć.
8. Spalił się on od iskry ze sztucznych ogni.
9. W kaczej.
10.Spowodowały to łzy Gerdy.
11.Eliza nie zdążyła zrobić rękawa jadąc na stos.
12.Prawdziwej księżniczki.



13.W małą, milutką dziewczynkę.
14.Oddano je do muzeum.
15.Obok płotu, na murawie.
16.Sztucznego słowika.
17.We wsi, w kurniku.
18.Pierwsze dostało się do gołębnika, drugie i trzecie pożarł gołąb, czwarte

wpadło w rynsztok.
19.Uwięzionemu skowronkowi.
20.Ryby przegryzły zębami łodygę i li ść popłynął z biegiem strumienia.
21.Herbatę z kwiatów dzikiego bzu.
22.Łzy cesarskie.
23.W tulipanie.
24.Bo myślał, że jest głupi iże nie jest wart tego, aby być cesarzem.
25.Zdawało się dziewczynce,że siedzi przy wielkim,żelaznym piecu, którego

płomień ogrzewa ją.
26.Małe dziecko.

ZADANIE II – JAKA TO BA ŚŃ? – CYTATY.
Uczniowie na podstawie wysłuchanych fragmentów baśni odgadują tytuł
utworu. Za prawidłową odpowiedź uzyskać można 2 pkt.

1. „Jestem takie brzydkie,że nawet psy nie raczą mnie ugryźć.”
2. ”Sto całusów księżniczki – odpowiedział - lub każdy zostaje przy swoim!

Ustawić się! – powiedziała księżniczka. I wszystkie damy dworu ustawiły się
naokoło, by ją zasłonić, a on zaczął całować.”

3. „Turcy podskakiwali na ten widok z radości tak, że aż pantofle fruwały im
koło uszu. Czegoś podobnego jeszcze nie widzieli. Toteż uwierzyli, że to bóg
tureckiżeni się z księżniczką.”

4. „A kura, której wypadło jedno piórko, nie poznała naturalnie swojej własnej
historii, a ponieważ była kwoką godna szacunku, powiedziała....-Postaram
się, aby ta historia dostała się do gazet, potem dowie się o niej cały kraj; kury
te zasłużyły sobie na to i ich rodzina także.”

5. „Jeżeli uda ci się ułożyć słowo, staniesz się zupełnie niezależny, podaruję ci
cały świat i na dodatek parę łyżew.”

6. Oto widzisz mego syna, zostanie on twoim mężem i zamieszkacie z
przepychem na dole, w bagnie.”

7. „Całą noc oka nie mogłam zmrużyć! Nie wiadomo, co tam było w łóżku.
Musiałam leżeć na czymś twardym, bo mam całe ciało brązowe i niebieski
od sińców. To straszne!”

8. „Następnego ranka, kiedy kwiatek wyciągnął radośnie białe płatki, niby
małe ramiona, do powietrza i słońca, posłyszał głos ptaszka, aleśpiew jego
brzmiał smutnie. Tak, biedny skowronek miał powód do smutku, schwytano
go i oto teraz siedział w klatce przy otwartym oknie.”



9. „To rzeczywiście wspaniałe szaty! Gdybym je miał na sobie, mógłbym się
przekonać, którzy ludzie w moim państwie nie nadają się do swoich
urzędów: odróżniłbym mądrych od głupich. Tak, ten materiał muszą mi
utkać jak najprędzej.”

10.„Ale najważniejsza sztuka polegała na tym,że kiedy się trzymało palce nad
parą wydobywającą się z garnka, można było natychmiast poczuć zapach
wszystkich potraw, jakie gotowały się we wszystkich kuchniach miasta.”

11.„Nie mogę zbudować gniazdka mego i mieszkać w pałacu, ale pozwól mi
przylatywać od czasu do czasu, gdy sam będę miał ochotę; będę wieczorami
siadywał na gałązce za oknem iśpiewał ci pieśń, która napełni cię radością i
dobrymi myślami.”

12. „Delikatnymi rękami brała wstrętne pokrzywy. Paliły jak ogień, wielkie
pęcherze pokryły jej ręce i ramiona, ale znosiła wszystko chętnie, aby tylko
wyzwolić braci. Każdą pokrzywę deptała bosymi nogami i plotła zielone
włókna.”

13. „Dziewczynka znowupotarła siarnikiem ościanę, zajaśniało dookoła i w
tym blasku stanęła przed nią stara babunia, taka łagodna, taka jasna, taka
błyszcząca i taka kochana.”

14. „Pan Bóg sam posadził to ziarnko i pozwolił rozkwitnąć roślince, aby dodać
nadziei tobie, moje drogie dziecko, i mnie – powiedziała uszczęśliwiona
matka i uśmiechnęła się do kwiatka jak do dobrego anioła zesłanego przez
Boga.”

15.„Chłopczyk spojrzał w stronę imbryczka, pokrywka wznosiła się coraz wyżej
i wyżej i zaczęły spod niej wychodzić świeże i piękne kwiaty dzikiego bzu, a
potem na wszystkie strony wystrzeliły duże gałęzie; rosły coraz wyżej i
wyżej i przemieniły się w najpiękniejszy krzew.”

16.„Straszna historia w kurniku! Będę się bała spać sama w nocy. Jak to
dobrze,że jest nas tyle na grzędzie. – I potem opowiedziała cos takiego, od
czego innym kurom pierze stanęło dęba, a kogutowi opadł grzebień.”

17.„W maleńkim pokoiku na poddaszu mieszkała biedna kobieta, która ciężko
pracowała, chodziła po domach i czyściła piece, rąbała drzewo – miała dużo
sił i była chętna do pracy, ale mimo to była wciąż w biedzie. W domu, w
małej izdebce na poddaszu, zostawiała swą jedyną niedorosłą córeczkę,
delikatną i wątłą; dziewczynka przez cały rok leżała w łóżku i zdawało się,
że nie może aniżyć, ani umrzeć.”

18.„Pewnego ranka całkiem rozkwitła i stała tak ze swymi małymi,
śnieżnobiałymi płatkami, które otaczały, jak promienie,żółte słoneczko
pośrodku. Nie myślała wcale o tym,że żaden człowiek nie widzi jej w trawie
i że jest biednym, pogardzanym kwiatkiem”.

19.„Był sobie pewnego razu mały chłopczyk; przeziębił się na spacerze,
przemoczył sobie nóżki, ale nikt nie mógł pojąć, jak to się mogło zdarzyć, bo
pogoda była ładna i sucha. Mama rozebrała go, położyła do łóżka i kazała



przynieść imbryczek, aby zaparzyć mu herbaty z kwiatów dzikiego bzu na
poty.”

20.„- Chcę, żeby przyszedł dziś wieczorem iśpiewał przede mną! – powiedział
cesarz. – Całyświat wie, co posiadam, tylko ja o tym nie wiem!”

21.„Poleciał do miasta, kupił sobie nowy szlafrok. Potem siedział w lesie i
układał bajkę, która musiała być gotowa na sobotę, a to przecież nie jest takie
łatwe. Kiedy skończył, nadeszła sobota. Król, królowa i cały dwór czekali z
herbatą u księżniczki. Przyjęto go bardzo łaskawie.”

22.„Była sobie pewnego razu kobieta, która bardzo, bardzo pragnęła mieć
malutkie dziecko, ale nie wiedziała, skąd je wziąć. Poszła więc do starej
czarownicy.”

23.„W wielkim mieście, gdzie mieszkał cesarz, było bardzo wesoło; codziennie
przyjeżdżało wielu cudzoziemców. Pewnego dnia przybyło tam dwu
oszustów, podali się za tkaczy i powiedzieli,że potrafią tkać najpiękniejsze
materie, jakie sobie tylko można wymarzyć.”

24.„Daleko stąd, tam dokąd lecą jaskółki, kiedy u nas jest zima, mieszkał król,
który miał jedenastu synów i jedną córkę, Elizę.”

25.„Było bardzo zimno;śnieg padał i zaczynało się już ściemniać; był to ostatni
dzień w roku, wigilia Nowego Roku. W tym chłodzie i w tej ciemności szła
ulicami biedna dziewczynka z gołą głową i boso.”

26.„Wtedy ptak poczuł się zmieszany z radości; schował głowę pod skrzydła i
sam nie wiedział, co się z nim dzieje; był zbyt szczęśliwy, ale wcale nie
dumny, gdyż dobre serce nie bywa nigdy pyszne.

27.„Byli ludzie, którym taki odłamek wpadł do serca, i wtedy działo się coś
okropnego: serce stawało się jak kawał lodu.”

28.„Był sobie pewnego razu książę, który chciał się żenić z księżniczką, ale to
musiała być prawdziwa księżniczka.”

Klucz prawidłowych odpowiedzi:
1. „Brzydkie kaczątko”.
2. ”Świniopas”.
3. „Latający kufer.”
4. „Pewna wiadomość.”
5. „KrólowaŚniegu”.
6. „Calineczka”.
7. „Księżniczka na ziarnku grochu”.
8. „Stokrotka”.
9. „Nowe szaty cesarza”.
10.„Świniopas”.
11.„Słowik.”
12. „Dzikie łabędzie.”
13. „Dziewczynka z zapałkami.”
14. „Pięć ziarnek grochu”.



15. „Bzowa Babuleńka.”
16.„Pewna wiadomość”.
17.„Pięć ziarnek grochu.”
18.„Stokrotka.”
19.„Bzowa Babuleńka.”
20.„Słowik.”
21.„Latający kufer.”
22.„Calineczka.”
23.„Nowe szaty cesarza.”
24.„Dzikie łabędzie.”
25.„Dziewczynka z zapałkami.”
26.„Brzydkie kaczątko.”
27.„KrólowaŚniegu.”
28.„Księżniczka na ziarnku grochu.”

ZADANIE III – REKWIZYTY.

Na podstawie rekwizytów uczestnicy odgadują tytuł baśni. Za każdy podany
tytuł otrzymują 1 pkt.

1. Szlafrok.
2. Strąk grochu.
3. Jajko.
4. Pudełko zapałek.
5. Łupinka orzecha.
6. Filiżanka z piaskiem.
7. Poduszka.
8. Gałązka bzu.
9. Nożyczki.
10.Piórko.
11.Ptaszek.
12.Grzechotka.
13.Sanki.
14.Stokrotka.

Klucz prawidłowych odpowiedzi:

1. „ Latający kufer”
2. „Pięć ziarenek grochu”
3. „Brzydkie kaczątko”
4. „Dziewczynka z zapałkami”



5. „Calineczka”
6. „Dzikie łabędzie”
7. „Księżniczka na ziarnku grochu”.
8. „Bzowa Babuleńka.”
9. „Nowe szaty cesarza.”
10.„Pewna wiadomość.”
11.„Słowik.”
12.„Świniopas.”
13.„KrólowaŚniegu.”
14.„Stokrotka.”
ZADANIE IV – ROZSYPANKA WYRAZOWA
Rozsypały się tytuły baśni. Ułóż je prawidłowo. Czasami musisz zmienić formę
wyrazu lub usunąć wyraz. Za poprawnie ułożony jeden tytuł baśni można
uzyskać 1pkt.

1. Kufer na ziarnku grochu. Latająca księżniczka.

2. Dziewczynka na ziarnku grochu. Księżniczka z zapałkami.

3. Babuleńka. Bzowa Calineczka.

4. Pewna stokrotka. Wiadomość.

5. Nowe ziarnka grochu. Pięć szat cesarza.

6. Latająca Calineczka i kufer.

7. Bzowa dziewczynka. Babuleńka z zapałkami.

8. Brzydkie szaty cesarza. Nowe kaczątko.

9. Latający świniopas. Kufer.

10.Królowa na ziarnku grochu.Śniegowa księżniczka.

11.Dzika stokrotka. Łabędzie.

12.Słowik ześniegu i królowa.

Klucz prawidłowych odpowiedzi:

1. Latający kufer. Księżniczka na ziarnku grochu.
2. Dziewczynka z zapałkami. Księżniczka na ziarnku grochu.



3. Bzowa Babuleńka. Calineczka.
4. Pewna wiadomość. Stokrotka.
5. Nowe szaty cesarz. Pięć ziarnek grochu.
6. Latający kufer. Calineczka.
7. Bzowa Babuleńka. Dziewczynka z zapałkami.
8. Brzydkie kaczątko. Nowe szaty cesarza.
9. Latający kufer.Świniopas.
10.KrólowaŚniegu. Księżniczka na ziarnku grochu.
11.Dzikie łabędzie. Stokrotka.
12.KrólowaŚniegu. Słowik.

Opracowała Mariola Wątroba
Szkoła Podstawowa w Ryglicach


