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Stare bajki 



1. Scooby-Doo (1969)

Głównymi postaciami bajki
są: Fred Jones, Daphne 
Blake, Velma Dinkley, 
Kudłaty i gadający pies 
Scooby-Doo. Bohaterowie
rozwiązują
zagadki kryminalne, 
związane z przestępcami
przebranymi za duchy I 
zjawiskami
paranormalnymi.



2. Cykl o Baltazarze 
Gąbce (1966)

 Ta bajka oparta jest na
cyklu książek, z 
których pierwsza ukazała się
w 1966 roku pt."Porwanie
Baltazara Gąbki". Jej
fabuła obejmuje
przygody Smoka
Wawelskiego, Bartłomieja
Bartolinieniego oraz Profora
Baltazara Gąbki. W ślad za 
naszymi bohaterami podąża
szpieg z Krainy Deszczowców
Don Pedro......



3. Reksio (1967)

 Reksio, jedna z 
ukochanych bajek
naszych mam. To polski
serial animowany
produkowany w latach
1967-1990 przez Studio 
Filmów Rysunkowych w 
Bielsku-Białej. W każdym
odcinku pies Reksio
przeżywa inną przygodę. 
Towarzyszą mu zwierzęta
z podwórka oraz jego
właściciel.



4. Bajki z mchu i 
paproci (1968)

 Serial animowany
dla dzieci produkcji
czechosłowackiej. 
Głównymi
bohaterami są dwa
skrzaty: chudy jak 
patyk Żwirek i
okrągły
Muchomorek.



5. Rozbójnik Rumcajs 
(1967)

 Rumcajs pochodził z Jiczyna i był z 
zawodu szewcem; rozbójnikiem
został z życiowej konieczności. 
Miał żonę Hankę , a także synka
Cypiska. Nie rozstawał się z 
charakterystycznym pistoletem. 
Cała trójka mieszkała w jaskini w 
Rzacholeckim Lesie. Wrogami
Rumcajsa byli Książę Pan i Księżna
Pani; wokół tego konfliktu toczyła
się fabuła bajki.



6. Zaczarowany 
ołówek (1964)
 Bajka opowiada o 

przygodach chłopca o 
imieniu Piotrek i pieska
zwanego Pimpek, 
którym w 
rozwiązywaniu
najróżniejszych
problemów pomaga
zaczarowany ołówek. 
Wszystko, co nim
narysują, staje sie
prawdziwe.



7. Pomysłowy 
Dobromir (1973)

Akcja dzieje się w jednej z 
polskich wsi. W każdym
odcinku Dobromir stara się
wynaleźć urządzenie, które
pozwoli uprościć
wykonywanie wybranej
kłopotliwej czynności.



8. Krecik(1957)

 Bajka opowiada o 
przygodach
Krecika, który
kopiąc tunele trafiał
w różne ciekawe
miejsca i przeżywał
w nich przygody
razem ze swoimi
przyjaciółmi z lasu.



9. Pszczółka Maja 
(1975)

Bajka na podstawie
ksiażki Waldemara Bonselsa
wydanej w 1912 roku. Bajka 
opowiada o mieszkającej na
polanie pszczółce, która zawsze
chętnie służy wszystkim
pomocą. Niestety często wpada
w tarapaty , z których ratują ją
jej najlepsi przyjaciele, czyli
Gucio i pasikonik Filip .



10. Gumisie
(1985)
 Bajka opowiada o 

przygodach siedmiu
Gumisi, zamieszkujących
Gumisiową dolinę. 
Akcja toczy się w 
średniowieczu, 
w królestwie Dunwyn. 
Gumiesie przeżywają
dużo ciekawych przygód, 
w dużej ilości nich biorą
udział także ogry, smoki,
trolle, rycerze
czy olbrzymy.



11. Smerfy 
(1981)
Ten animowany serial 
opowiada o niebieskich
ludzikach, zwanych
smerfami , zamieszkujących
smerfową wioskę. Ich 
wrogiem jest czarnoksiężnik
Gargamel, który wraz ze
swoim kotem Klakierem
próbuje schwytać stworki.



12. Flintstonowie
(1960)
Akcja kreskówki toczy się
w prehistorycznym
mieście o nazwie Skalisko. 
W nim mieszkają dwie
rodziny - rodzina
Flintstonów, składająca
się z Freda- pracownika
kamieniołomu, jego żony
Wilmy, córki Pebbles 
oraz ich „psozaura” Dina. 
Drugą rodziną jest rodzina
Rubble’ów czyli Barney, 
Betty, ich syn Bamm-
Bamm .



13. Kacze opowieści 
(1987)
Serial Disney'a opowiada o przygodach 
Sknerusa McKwacza i jego trzech 
siostrzeńców: Hyzia, Dyzia i 
Zyzia.Pewnego dnia Kaczor Donald 
postanowił wstąpić do marynarki, 
dlatego też zdecydował się powierzyć
swoich siostrzeńców pod opiekę
wujka.Mimo, że na początku atmosfera
między Sknerusem a siostrzeńcami
była napięta, to po pewnym czasie 
Sknerus zaprzyjaźnia się z 
siostrzeńcami i razem uczestniczą w 
wielu przygodach, takich jak na 
przykład poszukiwanie 
skarbów.Sknerus jest miliarderem, 
który stara się oszczędzać każdy grosz i
zgromadzić swoje pieniądze w 
ogromnym sejfie, w którym uwielbia
pływać...



14. Inspektor Gadżet
(1983)

Bohaterem serialu jest 
Inspektor Gadżet, który wraz
ze swą siostrzenicą Penny i
psem Łepkiem tropi
złowrogiego Doktora Klaufa, 
który chce przejąć władzę nad
światem. Sam Gadżet jest 
nieco nierozgarnięty, ale z 
pomocą Penny, Łepka i szefa -
Quimby'ego - udaje mu się
szczęśliwie wydostać z pułapek
zastawionych przez Doktora
Klaufa.



15. Koziołek Matołek 
(1969)

Kreskówka na podstawie
ksiązki Kornela Makuszyńskiego. 
Bajka opowiada o koziołku, który
po usłyszeniu, że "w Pacanowie
k0zy kują" postanawia się tam 
wybrać. Podczas podróży
przytrafiają się mu ciekawe
przygody I zdobywa dużo
nowych przyjaciół.



16. Brygada RR 
(1989)

 Chip i Dale to małe
wiewiórki, które razem ze
swoimi przyjaciółmi
założyły brygadę RR, czyli
organizację, zajmującą się
zwalczaniem
małej przestępczości, którą
miejscowa policja uważa za 
małą, by się nią zająć, ale 
oni rozwiązują też większe
sprawy . Ich częstym
przeciwnikiem jest profesor
Nimbul i Gruby Kot wraz ze
swoim gangiem.



17.Zwariowane 
melodie (1929)

Kreskówki te opowiadają o 
przygodach królika Bugsa, kaczora
Daffy’ego, kota Sylwestra, 
ptaszkaTweety’ego, myśliwego
Elmera Fudda, DiabłaTasmańskiego
Taza, Kojota i Strusia
Pędziwiatra, kowbojaYosemite’a
Sama, Babci i innych postaci. W 
każdym odcinku bohaterów spotyka
inna przygoda...



Klasyczne Bajki



1.Brzydkie Kaczątko 
(1843)

 Jest to bajka Hansa Christiana 
Andersena. Bajka 
opowiada historię łabędziątka, 
które wykluwa się z jaja
wysiedzianego przez kaczkę, 
odrzuconego przez rodzine
za odmienność i brzydotę. 
Brzydkie kaczątko nigdzie nie
znajduje akceptacji, aż do 
momentu, gdy wyrasta na
pięknego łabędzia.



2.Calineczka (1835)
Baśń Hansa Christiana Andersena.
Opowiadająca o maluteńkiej, ale bardzo 
pięknej dziewczynce, która narodziła się z 
ziarna które zasiała bezdzietna kobieta. 
Przez to, że Calineczka była taka 
piękna, pewnego dnia gdy spała porwała ją 
ropucha, żeby została żoną jej syna. 
Calineczce bardzo nie spodobał się ten 
pomysł, ale ropuchę to nie obchodziło. Na 
szczęście pewnego dnia 
Calineczkę uratowała polna mysz, z którą 
dziewczynka zamieszkała. Pewnego dnia 
mysz powiedziała Calineczce, że musi 
zostać żoną kreta. Calineczka była bardzo 
smutna z tego powodu, bo wiedziała, że 
jak za niego wyjdzie, to nie będzie mogła 
już nigdy zobaczyć słońca. 
Załamana Calineczka została uratowana 
przez ocaloną niegdyś przez siebie 
jaskółkę, która zaniosła ją na pole kwiatów. 
Tam dziewczynka spotkała króla elfów,
którego pokochała i poślubiła.



3.Jaś i Małgosia 
(1812)

Opowieść została napisana przez 
braci Grimm. Opowiada o 
rodzeństwie, które macocha 
wyrzuciła z domu i zgubiły się w lesie. 
Po trzech dniach samotnej wędrówki 
odnaleźli dom, który miał okna z 
cukru, ściany z chleba, a dach z 
ciasteczek. Z domu wyszła kobieta i 
zaprosiła ich do środka, ale okazało 
się że jest czarownicą, która zjada 
ludzi. Zamknęła ona chłopca w 
komórce, a Małgosia musiała 
usługiwać złej czarownicy. Codziennie 
Jaś dostawał obfity posiłek, ponieważ 
czarownica chciała go utuczyć przed 
zjedzeniem. Pewnego dnia kobieta 
kazała rozpalić Małgosi piec ,lecz ona 
nie umiała tego zrobić, wtedy żeby jej 
to pokazać czarownica wsadziła 
głowę do pieca. Małgosia uciekła z 
bratem, zabierając cenne rzeczy z 
domu wiedźmy. Rodzeństwo 
szczęśliwie wróciło do domu.



4.Czerwony 
Kapturek (1928)

 Jeszcze przed XVII stuleciem istniały w 
Europie różne przekazywane ustnie
wersje historii o Czerwonym Kapturku
lecz forma, którą znamy dziś została
spisana dopiero w 1928 r. przez braci
Grimm. Opowiada ona o dziewczynce, 
która mieszka ze swoją matką. 
Pewnego dnia musiała wybrać się do 
babci z koszyczkiem pełnym różnych
rzeczy, ponieważ starsza kobieta była
chora. Kiedy dziewczynka szła lasem
napotkała wilka, ten zapytał ją gdzie
idzie, a ona nieroztropnie wyjawiła mu 
to. Kiedy doszła do domku
babuni okazało się, że wilk przyszedł
tam wczśniej zjadł staruszkę I przebrał
się w jej ciuchy. Miał niecny plan żeby
zjeść i jej wnuczkę. Wilk prawie dopiął
swego, lecz nagle pojawił się myśliwy i
uratował dziewczynkę i jej babcię z 
opresji.



5.Kopciuszek

 Bajka napisana przez Daisy Fisher. Opowiada ona o dziewczynie, 
która po śmierci ojca jest wykorzystywana przez macoch 
i przybrane siostry do wypełniania obowiązków domowych i 
służenia im. Pewnego razu, gdy zostają zaproszone na przyjęcie 
u księcia, Kopciuszkowi macocha każe zostać w domu. Gdy 
dziewczynka smutna siedziała w domu, zjawiła sie dobra 
wrózka, która podarowała dziewczynie karocę, suknię balową i 
szklane pantofelki. Wróżka postawiła tylko jeden warunek: 
Kopciuszek musi wrócić do domu przed północą. W trakcie 
balu, na którym dziewczyna oczarowała księcia, zdała sobie 
sprawę, że zaraz będzie północ. W ostatniej chwili uciekła z balu
ale biegnąc zgubiła pantofelek. Książę zażądził poszukiwanie
dziewczyny....



6.Królewna Śnieżka
 Utwór został spisany przez braci 

Grimm. Bajka opowiada o pewnej 
Królewnie I złej królowej, która uważała się 
za najpiękniejszą kobietę na świecie, lecz 
zawsze kiedy pytała wszechwiedzące lustro 
o zdanie to ono ciągle odpowiadało, że 
Śnieżka jest od niej piękniejsza. Królowa 
była tak zazdrosna o urodę dziewczyny, że 
postanowiła kazać myśliwemu zabić 
królewnę w lesie, lecz ten nie miał serca by 
to zrobić I oszczędził ją, a ta uciekła. Potem 
napotkała pewną chatkę, gdzie okazało się, 
że mieszkają w niej krasnoludki. Śnieżka
zamieszkała z nimi, lecz macocha
dowiedziała się o tym. Postanowiłą sama
pozbyć się dziewczyny.. Za trzecim razem
udało jej się obdarować Śnieżkę zatrutym
jabłkiem, które ta bez zastanowienia
ugryzła, przez co zapdała w śpiączkę. Kiedy
dowiedział się o tym książę,od razu
postanowił odnaleźć swoją ukochaną. 
Kiedy to zrobił, pocałował ją, a ona
obudziła się, została jego żoną, a zła
królowa została pojmana I żyli długo i
szczęśłiwie. Film na podstawie baśni został
wydany w 1937 r.



7.Roszpunka
Baśń opowiada o dziewczynie, Roszpunce, 
która jest córką pewnej pary, która 
mieszkała w domu koło pewnej 
czarownicy. Kiedy kobieta zaszła w ciąże 
poprosiła męża, aby przyniósł jej 
roszpunkę z ogrodu wiedźmy, lecz ta go 
przyłapała i jedynym warunkiem jaki mu 
dała było oddanie ich dziecka po 
urodzeniu. Kiedy tak się stało w wieku 
dwunastu lat młoda Roszpunka została 
zamknięta w wieży bez możliwości 
wyjścia. Jedyną opcją dostania się na górę 
było wspięcie się po włosach dziewczynki. 
Pewnego dnia, kiedy Roszpunka 
śpiewała, usłyszał ją książę. Zauroczony 
postanowił, że będzie wracał pod wieżę 
codziennie. Kiedy dowiedziała się o tym 
wiedźma, w złości obcięła dziewczynie 
włosy po czym wyrzuciła ją z wieży. Kiedy 
książę odnalazł zaginioną, zabrał ją do 
swojego królestwa. Na podstawie utworu 
w 2010 r. powstała animacja pt. 
"Zaplątani".



8.Pinokio
 Drewniany pajacyk o imieniu 

Pinokio ożywa i staje się 
prawdziwym chłopcem. Stolarz 
Geppetto, który go wystrugał, 
jest najszczęśliwszym ojcem na 
świecie. Pinokio przeżywa 
wiele przygód, które 
uświadamiają mu, iż bycie 
synem wcale nie jest takie 
proste. Z kolei stary majster 
Geppetto robi wszystko, co w 
jego mocy, żeby być dobrym 
ojcem



9.Trzy Świnki
 Bajka opowiada o trzech świnkach- każda z nich postanowiła 

zbudować sobie domek. Pierwsza świnka zbudowała swój 
domek ze słomy. Kiedy przyszedł do niej zły wilk i powiedział 
jej, żeby go wpuściła, świnka \ nie zgodziła się a wilk zaczął 
chuchać i dmuchać i zdmuchną domek śwince. Przerażona 
świnka pobiegła do drugiej świnki, która zbudowała swój domek 
z drewna. Lecz kiedy do nich przyszedł wilk, sytuacja się 
powtórzyła i wilk zdmuchnął znowu domek drugiej świnki. 
Przerażone świnki pobiegły do domku trzeciej świnki, która swój 
domek wybudowała z cegieł. Gdy wszystkie świnki siedziały w 
domku, przyszedł wilk i znowu zaczął chuchać i dmuchać, ale 
nie udało mu się zdmuchnąć domku świnki. Zrezygnowany wilk 
postanowił więc wejść przez komin. Jak świnki zdały sobie z tego 
sprawę , postanowiły zagotować w kominku wodę i jak wilk 
będzie chciał wejść do domku, to wpadnie do gorącej wody. Tak 
jak wymyśliły, tak zrobiły i jak wilk chciał do nich wejść przez 
komin, wpadł do gorącej wody, oparzył się i uciekł....



Nowoczesne bajki



1.Muminki (1990)

Jest to animacja z 1990 roku, która powstałana
podstawieksiążki z 1945 roku.
Oryginalnym językiemw jakim powstała jest 
japoński ,choćksiążka jest z Finlandii i
zostałanapisanapo Szwedzku. Jedną z 
najpopularniejszychpostaciz animacji jest mała
Mi, której wizerunekmożna spotkaćna wielu
koszulkach.



2. Lucky Luke (1991)

 Animacja powstała na
podstawie komiksu wydanego
w 1945 roku. Opowiada o 
przygodach kowboja na
Dzikim Zachodzie. Goni go 
czterech braci nazywanych
Daltonami. Lucky Luke 
przeżywa wiele ciekawych
przygód. Ciekawe jest to, 
że scenariusz do animacji
został napisany przez René 
Goscinnego, którego można
skojarzyć z serią "Mikołajek".



3. Tabaluga (1994)

 Tabaluga jest zielonym
smokiem (jak można
wywnioskować z obrazka :) 
przeżywającym wiele przygód
razem ze swoimi przyjaciółmi. 
W fabule głównym antagonistą
serii jest Arktos. To bałwan, 
który za wszelką cenę próbuje
przeszkodzić bohaterom w ich 
zadaniu.

Powstały, aż trzy serie- -
każda spod ręki innego autora
i z inną historią. W 2018 roku
powstał także film.



4. Laboratorium
Dextera (1995)

Dexter jest dziesięcioletnim 
geniuszem. Wybudował on w 
swoim pokoju tajne 
laboratorium. Ma siostrę o 
imieniu Dee-Dee, która nie 
dogaduje się z bratem. Serial 
został wyprodukowany przez 
Cartoon
Network. Serial ma 
72 odcinki.



5. Witaj Franklin 
(1997)

 Bajka opowiada o małym
żółwiu Franklinie, który
przeżywa przygody ze swoimi
przyjaciółmi. Stworzyła go 
amerykańska pisarka. 
Napisała ponad ćwierć setki
książek o tym bohaterze oraz
o jego przygodach.



6. Pokémon 
(1996)
 Jest to japońska
franczyza. Powstała ona w 
1966 r. i ma na koncie
bardzo wiele produkcji: 
gry, animacje, serie kart I 
nawet filmy fabularne. 
Serial liczy aż 7 serii. Ma w 
sobie bardzo dużo
różnorodnych
fantazyjnych bohaterów. 
Każdy z nich ma inne
umiejętności, przez co są
bardzo interesujące.



7. Johnny Bravo 
(1998)

Głównym bohaterem tej kreskówki
jest Johnny, czyli
bardzo narcystyczny i pechowy
mężczyzna oraz bezskuteczny
podrywacz. Oprócz Johnnego w 
kreskówce pojawia sie też Bunny-
jego nadopiekuńcza matka, z którą

mieszka, jego 6 letnia sąsiadka
Suzy,któralubi spędzać czas z 
Johnnym, ale on z nią niezabardzo, 
Carl czyli najlepszy
przyjaciel Johnnego i miejscowy
geniusz oraz wiele innych postaci. 
Najsłynniejszym tekstem z 
kreskówki jest "Lubię Placki".



8. Atomówki 
(1998)
Kreskówka opowiada o 
trzech dziewczynkach
obdarzonych
supermocami. Każda z 
nich ma inną osobowość. 
Walczą z przestępstwami, 
a ich głównych
przeciwnikiem jest Mojo 
Jojo małpa-
geniusz. Główne
bohaterki nazywają się: 
Bójka, Brawurka i Bajka.



9. SpongeBob 
(1999)

 W kreskówce śledzimy
przygody SpongeBoba, 
czyli żółtej gąbki. Cała
akcja rozgrywa się na
morskim dnie. Wbrew
pozorom ,bajka została
napisana przez biologa
morskiego I zawiera
wiele
prawdziwych i ciekawych
informacji, ale branych z 
lekkim przymrużeniem 
oka.



10. Clifford (2000)

Clifford jest wielkim czerwonym
psem, którego właścicielką jest 
Emilly. Ma wielu przyjaciół takich
jak Cleo,czy T-Bone. Kreskówka
została oparta na serii
książkowej. Jej pierwszą część
wydano w 1963 r., a ostatni w 
2014. Ciekawy jest wzrost psa-
ponieważ ma on prawie 7.5 m. 
Jest to mniej więcej tyle, co z 
ziemi do trzeciego piętra
w w bloku.



11. Świnka 
Peppa (2004)

 Jest to program dla
dzieci, śledzące
codzienne życie Peppy 
i jej rodziny. Codziennie
uczą się oni nowych
rzeczy, poznają nowe
osoby I przeżywają
różne historie. Główni
bohaterowie to: Peppa, 
George, Mama I Tata 
świnka.



12. Avatar: Legenda Aanga
(2005)
 Akcja serialu rozgrywa się w świecie fantastycznym, 

gdzie prawie każdy ma moc jednego z żywiołów: ognia, 
wody, ziemi lub powietrza. Nad nimi wszystkimi może
zapanować tylko Avatar. W tym świecie społeczeństwo
jest podzielone na cztery narody, a włada nimi naród
ognia, który nieustannie prowadzi wojny. Głównymi
bohaterami są: Aang, Katara, Sokka, Toph I Zuko.



13. Fineasz i Ferb
(2007)

 Serial opowiada o przygodach
przyrodnich braci Fineasza Flynna I 
Ferba Fletchera. Fretka -ich starsza
siostra- ma obsesję na
punkcie przyłapania ich na robieniu
wynalazków i poskarżenia się o tym
rodzicom. Nigdy jej to nie
wychodzi. Mają oni także domowego
dziobaka Pepe. Jest on tajnym agentem, 
o czym nie wie nikt. Przez całą
serię próbuje on złapać i pokrzyżować
plany pewnego wynalazcy: Dundersztyca. 
Najpopularniejszy cytat z serii to:

 "A niech Cię Pepe Panie Dziobaku!"

v

v



14. Totalna 
porażka (2007)

 Serial jest animowanym
reality-show. Akcja w każdej
serii przenosi się w inne
miejsce. Uczestnicy, aby 
wygrać główną nagrodę, 
muszą wykonać wszystkie
zadania oraz nie zostać
wyrzuconym przez innych
zawodników. Serial ma 6 
sezonów i bardzo dużo
charakterystycznych postaci
m.in. Owen, Gwen czy
Heather.



15. Marta mówi (2008)

 Kreskówka opowiada o przyjaznej suczce o 
imieniu Marta, której właścicielką jest 
dziewczynka o imieniu Helena. Pewnego dnia
piesek zjada zupę literkową, dzięki której
potrafi mówić. Bohaterowie w każdym odcinku
przeżywają mnóstwo zabawnych przygód, z 
których można wyciągnąć różne morały.



16. Dino pociąg (2008)

 Serial opowiada o przygodach dinozaurów, 
którzy przybliżają dzieciom zagadnienia nauk
ścisłych, przyrodniczych oraz paleontologii. 
Możemy śledzić przygody różnych dinozaurów
takich jak: Bartek, Gwiazdka czy Sam.



17. Pora na przygodę 
(2010)
 Kreskówka opowiada o dwóch

najlepszych przyjaciołach" 
Jake'u, elastycznym
gadającym psie I Finnie, 
chłopcu, który chce zostać
bohaterem. Ich przeciwnikiem
jest Lodowy Król.



18. My little Ponny 
(2010)
Twilight Sparkle jest młodym 
jednorożcem, który ma 
upodobanie do uczenia się o 
magii. Ma grupkę przyjaciółek, 
które jej pomagają. Przeżywają 
one różne przygody i za każdym 
razem coraz bardziej się 
poznają. Bajka doczekała się aż 
dziewięciu sezonów i 
trzech pełnometrażowych 
filmów animowanych.



19. Niesamowity świat Gumballa
(2011)

Serial opisuje przygody dwunastoletniego, 
psotnego, niebieskiego kota Gumballa i jego 
przyjaciela Darwina i zadomowionej złotej 
rybki. Wraz z rodziną i szkolnymi 
przyjaciółmi, przeżywają liczne przygody.



20. Wodogrzmoty Małe (2012)

Dipper i Mabel planowali normalne wakacje, lecz 
ich plany zmieniły się w momemcie, kiedy 
dowiedzieli się, że rodzice wysyłają ich do wujka 
Stana. Prowadził on najdziwniejsze
muzeum na świecie. Po pewnym
czasie rodzeństwo dowiaduje
się o wielu innych tajemnicach
i niewyjaśnionych sprawach
miasteczka,
wktórym spędzają wakacje.
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