
Etyka 3a i3b 

Temat : „Z kogo możemy czerpać wzór”. 

Wysłuchaj tekst i odpowiedz na pytania: 

- Kto jest bohaterem? 

- Jak zwierzęta oceniły żabę? 

-Jakie postanowienie miała żaba? 

-Dlaczego żaba nie przyjęła prezentów? 

- Czy każdy z nas chciałby tak jak żaba ,być po prostu sobą? 

To ja, żaba 

  Wszyscy bardzo lubili żabę i jej wieczorne „rechu – rechu, kum-kum-kum” dolatujące od 

strony stawu. Uważali jednak, że brzydkie z niej stworzenie i postanowili trochę to zmienić. 

Dlatego też pewnego dnia , kiedy żaba wybrała się na przechadzkę, pasąca się na łące koza 

zawołała: 

   -Wydaje mi się , że do twarzy byłoby ci z kozią brodą! Mam w krzakach zapasową. - I 

zanim żaba  zdążyła pomyśleć , koza skoczyła w krzaki i po sekundzie wróciła z zapasową 

białą bródką. Przyczepiła ją żabie i aż zabeczała z zachwytu: Przepięknie ! Idź , przejrzyj się 

w stawie. Żaba poskakała do stawu. W wodzie zobaczyła odbicie wystraszonej żaby z białą 

kozia bródką. 

- Nie podobam się sobie – szepnęła, ale ponieważ nie chciała sprawiać kozie przykrości , 

powiedziała słabym głosem: Jesteś bardzo miła , kozo – i poskakała dalej. 

- He,j żabo! - zawołała stokrotka. - A może chciałabyś mój różowy kapelusz? Mam kilka…. 

Żaba włożyła kapelusz stokrotki i poszła przejrzeć się w stawie. 

- Czy żaba, której odbicie widzę , to jestem ja? - zapytała samą siebie. - Ponieważ jednak nie 

chciała sprawiać przykrości stokrotce , więc rzekła. - Bardzo ładny kapelusz. 

Poskakała dalej i nagle natknęła się na zająca. 

- Chciałbym  coś dla Ciebie zrobić, moja żabko- powiedział uprzejmie. - I już nawet wiem co! 

Dam Ci moje zapasowe uszy. Chcesz? 

- Czy ja wiem? - westchnęła żaba. 

Zając już, już chciał jej przyczepić uszy, ale żaba zawołała: 

- Nie chcę twoich uszu, koziej brody i kapelusza stokrotki! Nie chcę ptasich skrzydeł, 

krowiego ogona, końskiej grzywy i wszystkiego innego, co nie jest żabie, żabie i jeszcze raz 

żabie!!! 

Żaba oddała kozie bródkę, stokrotce kapelusz, a zającowi poradziła, żeby zapasowe uszy 

schował dla kogoś , kto będzie ich potrzebował. Potem poskakała do stawu , z zadowoleniem 

przyjrzała się swojemu odbiciu i powiedziała: 

- Poznaję. To ja, żaba. Rechu-rechu,kum-kum-kum. 
  

Prawda czy fałsz? - odpowiedz. 

Wszyscy uważali , że żaba jest piękna. 

Koza użyczyła swojej bródki. 

Słonecznik dał jej żółtą koronę. 

Zając dał jej malutki ogonek. 

Żaba chciała być po prostu sobą. 

 

Każdy z nas żyje wśród ludzi, którzy mają duży wpływ na to ,jak się zachowujemy i co jest dla 

nas ważne. Zastanów się *Kto wywarł największy wpływ na to jaki teraz jesteś?* Kogo chcesz 

naśladować i dlaczego?* Moim wzorem, lub inaczej autorytetem jest………………..Prześlij 

odpowiedź 

Mieć autorytet – cieszyć się dużym poważaniem ze względu na swoją wiedzę lub postawę moralną. 

Pozdrawiam. 


