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Złota Kaczka

pieniądze

praca

bohaterowie:
młody szewc Lutek, weteran wojenny,
królewna zamieniona w złotą kaczkę
miejsce akcji:
Warszawa,
zamek Ostrogskich przy ul. Tamka, karczma
ważny element:
dukaty
czas akcji:
Noc Świętojańska, około 23-24 czerwca,
dawno dawno temu...
szczęśliwe zakończenie:
i żyli długo i szczęśliwie...

biedny, ubogi
bogaty, zamożny

wydawać/wydać

zarabiać/zarobić

dostawać/dostać
oszczędzać/oszczędzić

tracić/stracić

kraść/ukraść
inwestować/zainwestować

zmieniać/zmienić

dostawać/dostać
lubić/polubić

tracić/stracić

zwalniać się z/zwolnić się z

Pieniądze szczęścia nie dają. Не в грошах щастя.
Czas to pieniądz. Час – це гроші.
Pieniądze nie śmierdzą. Гроші не пахнуть.
Biednemu wiatr w oczy, a bogatemu diabeł dzieci kołysze.
Багатому вітер гроші несе, а бідному половою очі засипає. Cz

Bez pracy nie ma kołaczy. Без труда нема плода.
Jaka praca, taka płaca. Яка праця, такі й плоди.
Oszczędnością i pracą ludzie się bogacą. Не гроші багатство – а ощадливість і праця.
Żadna praca nie hańbi. Не соромно дісатити хліб працею. Cz



Wars i Sawa

dom (chata)

bohaterowie:
rybak Wars i jego żona Sawa,
książe Ziemomysł
miejsce akcji:
Warszawa, polowanie,
chata rybaka nad Wisłą
ważny element:
gościnna chata, sieć rybacka
czas akcji:
dawno dawno temu...
szczęśliwe zakończenie:
i żyli długo i szczęśliwie... gościnny, odważny,

życzliwy

budować/zbudować

wyprowadzać się z/wyprowadzić się z

opuszczać/opuścić wprowadzać się do/wprowadzić się do

Gość w dom, Bóg w dom. Гість у дім – Бог у дім.
Czym chata bogata tym rada. Чим багаті, тим і раді.
Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Всюди добре, а вдома найкраще.
Zdrowy jak ryba. Здоровий як бик. Cz



Bazyliszek

walczyć

bohaterowie:
potwór Bazyliszek o złym spojrzeniu,
młody krawiec
miejsce akcji:
Warszawa,
piwnica w kamienicy przy ul. Koło
ważny element:
lustro
czas akcji:
dawno dawno temu...
szczęśliwe zakończenie:
i słuch po nim zaginął... śmiały, dzielny,

sprytny, zaradny

z wrogiem

z nałogami ze złem

z niebezpieczeństwem

Walka dobra ze złem. Боротьба добра і зла.
Prawda w oczy kole. Правда очі коле.
Strach ma wielkie oczy. У страху очі великі.
Oczy są zwierciadłem duszy. Очі - дзеркало душі.
Pańskie oko konia tuczy. Своє око – алмаз, а чуже скло.
Sokole oko. Око, як в орла.
Mieć na kogoś oko. Мати на когось зуб.
Wpaść komuś w oko. Впасти комусь в очі. Cz

straszny, okrutny,
zły, uciążliwy



Kamienny Niedzwiedz

poślubić

bohaterowie:
bartnik Sędzimir i jego dzieci: Milena i Gniewko,
niedźwiedzie, książe
miejsce akcji:
Warszawa, Stare Miasto,
kościół obok Katedry św. Jana
ważny element:
kamienny niedźwiedź
czas akcji:
dawno dawno temu...
szczęśliwe zakończenie:
bohater czeka na ukochaną, która zmieni go w człowieka... nieśmiały, romantyczny,

nieszczęśliwy
kobietę

mężczyznę

piękną dziewczynę

dobrego człowieka

przystojnego chłopca

Serce nie sługa. Серцю не накажеш.
Stara miłość nie rdzewieje. Стара любов не іржавіє.
Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Очі не бачать серце не болить.
Miłość jest ślepa. Любов сліпа. Cz

brać/wziąć ślub z
interesującą dziewczyną miłym chłopakiem

żenić się/ożenić się z
dziewczyną kobietą

wychodzić/wyjść za mąż za
chłopaka mężczyznę

kochać się/zakochać się w
mądrej dziewczynie odważnym chłopaku



Syrenka

ratować/uratować

bronić/obronić

bohaterowie:
Syrenka, chciwy kupieć, dzielny rybak
miejsce akcji:
Warszawa, okolice Starego Miasta,
osada nad Wisłą
ważny element:
miecz i tarcza
czas akcji:
dawno dawno temu...
szczęśliwe zakończenie:
i broni miasta,
i co jakiś czas pozwala się komuś zobaczyć... wdzięczny, wesoły,

kochający wolność

z opresji

związek

z kłopotów
dzieci

z niewoli

zwierzęta
ludzi

honoru
ludzi

wolności
miasta

pomocny, dzielny,
chciwy, nieuczciwy



O Warszawie...

Quiz

Nie masz cwaniaka nad warszawiaka.
Do Warszawy po buty, do Krakowa po żonę.
Choć Warszawa ciasna, ale jasna. Cz

1. Na co szewc Lutek wydawał pieniądze?
a) na ubrania b) na podróże c) na mieszkanie

2. Co robi szewc?
a) szyje ubrania b) robi wędliny i mięso c) reperuje buty

3. Kim był Wars?
a) księciem b) rycerzem c) rybakiem

4. Kiedy Bazyliszek atakował ludzi?
a) o świcie b) w nocy c) wieczorem

5. W jaki sposób bohater pokonał Bazyliszka?
a) sprytem b) siłą c) trucizna

6. Co trzyma w ręku Syrenka?
a) wędkę b) miecz c) rybę

7. Gdzie znajduje się kamienny niedźwiedź?
a) blisko Katedry b) obok Syrenki c) na rynku Starego Miasta

Cz
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