
 

 

 

„SŁOWIK” 
Hans Christian Andersen 

 

 

 

Karta pracy 

 

 

Wykonały: 

Natalia Jankowska 

Agnieszka Markulak 
Pedagogika II rok, ST 

 

 

 

 
Bibliografia: „Słowik” Hans Christian Andersen 

lustracja: Tomasz Pląskowski 

 



1. Ułóż plan wydarzeń do baśni.  

 

1. …………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………… 

6. …………………………………………………………………… 

7. …………………………………………………………………… 

8. …………………………………………………………………… 

9. …………………………………………………………………… 

10. …………………………………………………………………… 

11. …………………………………………………………………… 

12. …………………………………………………………………… 

13. …………………………………………………………………… 

14. …………………………………………………………………… 

15. ……………………………………………………………………  

 

2. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe; F, jeśli fałszywe.  

 

Słowik pragnął bogactw i nagród.  P F 

Cesarz wygnał słowika z kraju. P F 

Cesarz umarł. P F 

Pomywaczka została mianowana nadworną kucharką jego cesarskiej mości. P F 

Słowik sztuczny śpiewał różne melodie. P F 

Słowik prawdziwy śpiewał z serca i natchnienia.     P  F 

Sala, w której odbyło się przyjęcie cesarza była diamentowa.  P F 

Widma, które przyszły do cesarza to tylko złe uczynki. P F 

Śmierć oddała słowikowi sztucznemu koronę, sztandar i miecz.     P    F 

Słowik sztuczny popsuł się i można go było używać tylko 5 razy w roku.  P F 

Słowika sztucznego naprawił mechanik. P F 

Cesarz dowiedział się o słowiku z książki, którą dostał od Dalajlamy. P F 

Szambelan pomylił słowika z żabą i świniami. P F 

Słowik miał zamieszkać w złotej klatce w pałacu cesarza.  P F 

 



3. Rozwiąż krzyżówkę i odgadnij hasło. 

 

1. Słowik otrzymał go od cesarza 

jako gar by nosił go na szyi. 

2. Naprawił słowika sztucznego. 

3. Strona, po której zasiadał słowik 

sztuczny przy stole. 

4. Dręczyły cesarza, gdy umierał. 

5. Ile razy do roku można było 

nakręcić słowika sztucznego po 

naprawie? 

6. Władca Chin. 

7. Śpiewał z serca i natchnienia. 

8. Materiał, z którego zrobiona była 

wstążeczka na szyi słowika 

sztucznego. 

9. Nazwa państwa, w którym 

toczyła się akcja baśni. 

10. Zaprowadziła dygnitarza do słowika. 

11. Zabrała wszystkie skarby cesarza i 

przygniatała mu pierś. 

12. Śmierć zabrała cesarzowi miecz, 

koronę i …. 

13. Kolor klatki oraz pręcika, na którym 

siedział słowik. 

14. Wysłał Cesarzowi książkę o słowiku. 

15. Wystarczyła słowikowi jako nagroda. 

16. Sala, w której przygotowano 

wspaniałe przyjęcie. 

17. Wytarły się, dlatego należało 

oszczędzać słowika sztucznego. 

18. Najwyższy dygnitarz. 

19. Słowik sztuczny zrobiony był z 

rubinów, szafirów i … 

 

 



4. Wykonaj opis słowika prawdziwego oraz sztucznego. Pokoloruj słowiki według 

opisów w baśni.  

 

Opis słowika prawdziwego 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Opis słowika sztucznego 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 



5. W wykreślance umieszczono wszystkie kolory oraz materiały, jakie występowały 

w baśni. Znajdź te wyrazy, wykreśl je, a następnie napisz, co było danego koloru 

lub co było zrobione z danego materiału. 

 

 

Szary: ………………………………………………………………………………………. 

Złoty: ……………………………………………………………………………………… 

Porcelana: ………………………………………………………………………………… 

Jedwab: …………………………………………………………………………………….. 

Szkło: ……………………………………………………………………………………… 

Srebro: …………………………………………………………………………………… 

 

 

6. Rozwiąż rebus. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Spośród przysłów o przyjaźni, wybierz te, które twoim zdaniem pasują do baśni i 

wyjaśnij swój wybór. (3) 

1. Dla przyjaciela nowego nie opuszczaj starego. 

2. Gdzie złe przypadki, tam przyjaciel rzadki. 

3. Gdzie interes dmucha, przyjaźń krucha. 

4. Gdzie przyjaźń panuje, tam wesołość z ochotą przebywa. 

5. Kto przyjaciół nie szanuje, ten siebie rujnuje. 

6. Kto wszystkich chce mieć przyjaciółmi, żadnego nie ma przyjaciela. 

7. Kto znalazł przyjaciela, skarb znalazł. 

8. Nie ten przyjaciel, co cię chwali, ale ten, co ci prawdę mówi. 

9. Nigdy nowa przyjaźń nie wyrówna starej. 

10. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. 

11. Przyjaciel przytomny lepszy niż brat odległy. 

12. Przyjaciel się zmieni, gdy pusto w kieszeni. 

13. Przyjaciela trudno znaleźć, a prędko stracić można. 

14. Przyjacielska posługa nagrody nie potrzebuje. 

15. Przyjaźń nie tytułów, ale serca potrzebuje. 

 

Wybieram numer ..., ponieważ   

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Wybieram numer ..., ponieważ   

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Wybieram numer ..., ponieważ   

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 



8. Dyktando. Uzupełnij luki, zwracając uwagę na wielkość liter. 

 

„Wiecie zapewne, że esarz hiński jest hińczykiem, zarwno jak jego doradcy i w ogóle 

wszyscy mieszkańcy tego kraju. Otż pałac tego cesarza naley do najpiękniejszych 

gmaów w całym świecie: olbrzymi, wspaniały i z najcieńszej porcelany, tak krchej i 

delikatnej, że prawie dotknąć się jej nie mona. Dokoła pałac rozciąga się ogrd, pełen 

najadszych, najpiękniejszych kwiatw. […] 

Sam Bg wiǳi, że ojnie zostałem wynagroǳony. I znowu zaczął śpiewać, jeszcze 

ewniej, jeszcze piękniej. Cały dwr był w zawycie. Damy w balowych stroja nabierały 

w sta wody i głośno przelewały ją w garǳiołka, co miało naśladować głos słowika; 

mandaryni i dwoanie kiwali głowami; nawet słuba wyraała zupełne zadowolenie, a to 

znaczy barǳo wiele, bo jej dogoǳić — jak wiadomo — trudniej, niż najwyszym 

dygnitaom.” 

 

9. Znajdź w labiryncie hasło, które jest cytatem z baśni.  

 

„łzy w twych oczach to najwyższa nagroda dla śpiewaka” 
 



 


