
18 maja 2020r. 

19 maja 2020r. 

Język polski 

klasa 7b,7e 

 

 

 

Temat: Co się przydarzyło Bajdale?- Bolesław Leśmian „Dusiołek”. 
 
Cele: 

 znam utwór Bolesława Leśmiana,  

 streszczam wydarzenia przestawione w utworze, 

 znam i rozumiem pojęcie „neologizm”. 
 

 

Zanim poznacie utwór Bolesława Leśmiana. Przeczytajcie informacje o poecie – 

podręcznik strona 160. 

 

1. Teraz przeczytajcie utwór pt. „Dusiołek”- str. 160-161. Zachęcam też do 

wysłuchania. Czyta Adam Ferency: 

https://www.youtube.com/watch?v=2GnhsobHY6s 

 

2. Na pewno zauważyliście, że bohaterami utworu są: Bajdała i Dusiołek. 

 

Zapiszcie w zeszycie: 

 

Bohaterowie utworu:  

Bajdała – od bajdurzyć- pot. mówić głupstwa, zmyślać bajki, opowiadania 

 
Bajdała w utworze- wędrowiec, prosty chłop, brzydki, ubogi, posiada jedynie 

szkapę i wołu, strój z pewnością niedbały, zachowuje się jak prostak, pluje, 

mlaska językiem;  

 

Dusiołek- pochodzi od wyrazu „dusić”. 

 
Dusiołek w utworze – zmora senna, brzydki, w opisie wyglądu występują 

elementy komiczne. 
 

3. To wydarzenia składające się na historię Bajdały (zapiszcie w zeszycie): 

 

a. Wiosenna wędrówka Bajdały. 

b. Odpoczynek pod lasem.  

c. Koszmarny sen bohatera.  

d. Pojawienie się Dusiołka.  

e. Pretensje do szapy i wołu. 

f. Zażalenie do Boga. 

 

Wykorzystując plan wydarzeń, napiszcie streszczenie utworu. Pamiętacie, co 

mówiliśmy o streszczeniu? Tu krótkie przypomnienie:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2GnhsobHY6s
https://pl.wiktionary.org/wiki/Aneks:Skr%C3%B3ty_u%C5%BCywane_w_Wikis%C5%82owniku#P
https://pl.wiktionary.org/wiki/m%C3%B3wi%C4%87#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/g%C5%82upstwo#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/zmy%C5%9Bla%C4%87#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/bajka#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/opowiadanie#pl


 

e-podręczniki.pl 

 

Jeszcze kilka informacji o utworze: 

 

 Bajdała sformułował wobec Boga zarzut:  
„Rzekł Bajdała do Boga: 

 O rety — olaboga! 

Nie dość ci, żeś potworzył mnie, szkapę i wołka, 

Jeszcześ musiał takiego zmajstrować Dusiołka?” 

 

Z jaką pretensją zwraca się do Stwórcy? 

Skoro powołałeś do życia wszystkie istoty, w takim razie jesteś stwórcą 

również owego Dusiołka z moich złych snów. Ale po jakie licho go 

„potworzyłeś”? 

Zwróćcie uwagę  „potworzyłeś”, a nie „stworzyłeś”.  

 

Wyraz „potworzyć” to neologizm. Zapoznajcie się z tym pojęciem -podręcznik 

str. 161 i wpiszcie do zeszytu. 

 

„potworzyć”- od słów: potwór i tworzyć, potwór + tworzyć = potworzyć. 

 

 

Trochę plastyki… 

Spróbujcie narysować Dusiołka. Technika dowolna, format dowolny- 

może być to rysunek w zeszycie lub na oddzielnej kartce. Jeśli chcecie się 

pochwalić swoją pracą, swoim wyobrażeniem Dusiołka, przyślijcie, bardzo 

chętnie obejrzę ;)  
 


