
 

Wielka przemiana niedźwiedzia 

(bajka powstała w ramach realizacji programu edukacyjno-profilaktycznego 
z elementami bajkoterapii  „Czarodziejska moc bajek”) 

Jakiś czas temu, gdzieś w odległej krainie żyli Smoczuś Smok, 

Lilka Miś, Alicja Księżniczka i Maciej Niedźwiedź.  Wszyscy lubili leśną 

polanę, którą otaczał piękny las mieszany. Rosły tam dęby, świerki, 

sosny, brzozy. Zimą latały sikorki, a latem kukułki i dzięcioły. 

Alicja i Lilka mieszkały w zamku, w swoich małych pokojach. 

Spędzały ze sobą bardzo dużo czasu. Smoczuś mieszkał w jaskini ze 

swoimi rodzicami. Niedźwiedź mieszkał blisko dębu z dziadkami i był 

zawsze sam. 

Pewnego razu Smoczuś, a był to przyjazny 

smok, przyleciał do księżniczki do zamku. Razem 

poszli na leśną polanę. Była z nimi Lilka. Urządzili sobie 

piknik. Usiedli na kocu i zajadali się truskawkami, 

malinami, ciasteczkami i paluszkami. Wszystko to popijali wodą. 

Bardzo głośno przy tym rozmawiali i śmiali się. Hałas obudził 

Macieja… Niedźwiedź był bardzo zły. Wyszedł ze swojej jamy. 

Głośno zaryczał i krzyknął:  „Kto mnie obudził?”. Przyjaciele 

wystraszyli się Macieja, bo on zaczął ich gonić. Niedźwiedź potknął 

się o leżące drzewo, które powaliła ostatnia wichura. Nie mógł 

wstać i biegać, skręcił kostkę, noga opuchła. Zaczął głośno płakać. 

Alicja , Lilka i Smoczuś zatrzymali się. Było im żal 

niedźwiedzia, ale bali się do niego podejść. Księżniczka miała dużo odwagi i zapytała 

Macieja: „Czy możemy ci pomóc?”. Maciej uspokoił się. Smoczuś poleciał do 

rodziców, żeby zadzwonili na numer alarmowy 112. Alicja i Lilka zostały z Maciejem, 

podały mu wodę i razem czekali na pomoc. Wkrótce przyjechało pogotowie i 

ratownicy zabrali niedźwiedzia do szpitala. Musiał tam zostać aż 8 dni. W tym czasie 

Alicja, Miśka i Smoczuś odwiedzali Macieja.  

Niedźwiedź się zmienił, cieszył się, że nowi koledzy mu pomogli. Wszyscy się 

polubili. Gdy duży miś był już zdrowy, znowu urządzili piknik na zielonej polanie. Tym 

razem Maciej był już z nimi 

i wszyscy razem głośno się 

śmiali oraz bawili. 

 

Bajkę i ilustracje stworzyli Alicja, Mikołaj 
i Tomek z kl. 3 przy wsparciu p. A. Białek. 


