
29. 04. 2020r. j. polski kl. VII Anna Majda 

Wpisz do zeszytu dzisiejszą datę i temat lekcji 

Temat: Co się śniło Bajdale ? - czyli jak człowiek walczy ze złem. 

 

1. Ćwiczenia wprowadzające: 

 
1. Znajdujesz się w ciemnym lesie. Spod każdego krzaka spozierają na ciebie różne „strachy”.  

Co czujesz? Wpisz do słonka nazwy swoich uczuć, przeżyć związanych z tą sytuacją 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Zapisz synonimy do pojęcia strach, a następnie ułóż je w kolejności wskazującej na stopień 
natężenia cechy:   

 
.......................................................................................................................................................................... 
 

3.  Zapisz określenia przymiotnikowe do pojęcia ‘strach‘:  
 
Jaki może być strach? 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  
 

4. Zapisz nazwy czynności, które wykonujesz ze strachu:  
 
Co robię ze strachu? 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  
 

5.  Zapisz znane ci frazeologizmy na temat strachu, np. myśleć o czymś ze strachem: 
 
.......................................................................................................................................................................... 
 
.........................................................................................................................................................................  
 
 

2. Zapoznanie z treścią tekstu „Dusiołek” Bolesława Leśmiana - odsłuchanie bądź odczytanie tekstu 
https://www.youtube.com/watch?v=TouS04rvqY0     
Wyjaśnienie niezrozumiałych słów. 

3.  Pytania do tekstu: 
a) Kto występuje w tekście? 
b) Kto towarzyszył Bajdale podczas jego wędrówki? 
c) Co postanowił zrobić bohater? 
d) Kto się pojawił we śnie Bajdały? 

Moje 
uczucia  



e) Co zrobił Dusiołek? 
f) Do kogo i o co miał pretensje Bajdała? 

4. Wyjaśnienie i zapis znaczenia wyrazów Dusiołek i Bajdała.  
Dusiołek – dusi(ć) + ołek (ten, który dusi) 
Bajdała – bajda +ła (ten, który opowiada bajdy, bajki, zmyślone opowieści) 

5. Wyjaśnienie i zapis znaczenia wyrazu „neologizm”. 
Neologizm – wyraz nowo utworzony. 

6. Charakterystyka bohaterów ballady. Zapis informacji. 
Uzupełnij tabelę informacjami dotyczącymi wyglądu i cech bohaterów wiersza: 

Bajdała Dusiołek 
  

 
 

7. Krótkie opowiedzenie przebiegu wydarzeń. 
8. „Dusiołek” jako ballada. 
9. W jaki sposób Bajdała zwraca się do Boga? 
10. Jak Bajdała ocenia człowieka i świat oraz Boga jako ich stwórcę? 
11. Określenie języka tekstu (neologizmy, wyrazy gwarowe, potoczne, język kolokwialny) 
12.  Ustalenie symbolicznego charakteru niektórych elementów świata przedstawionego. 

Bajdała – każdy człowiek. 
Dusiołek – symbol zła. 
wędrówka Bajdały – życie ludzkie. 
walka Bajdały z Dusiołkiem – walka człowieka ze złem, z przeciwnościami losu. 

13. Notatka do treści tekstu (możesz wydrukować i wkleić lub przepisać).  

 
Bohaterem utworu Bolesława Leśmiana jest Bajdała, który wędruje po świecie w towarzystwie szkapy i 
wołu. Zmęczony marszem w czasie upału, postanowił odpocząć. Ułożył się wygodnie w cieniu, na mchu 

i wtedy właśnie nawiedził go okropny stwór, Dusiołek. 
Bajdała zamiast odpocząć, bardzo się umęczył w czasie snu, ponieważ Dusiołek usiadł mu na piersi i 
zaczął go dusić. Bohater obudził się przerażony, ale jego koszmar nie skończył się, ponieważ Bajdała 
dalej wierzył w zmorę senną i był przekonany, że przydarzyło mu się to naprawdę. Miał pretensje do 

szkapy i wołu, że nie stanęli w jego obronie. Na koniec miał też pretensje do Boga o to, że stworzył tyle 
nieudanych istot, a w dodatku jakieś potwory, które nie pozwalają człowiekowi spokojnie żyć. 

 
 
 
 
 
 


