
Der tapfere Bär und der schreckliche Drache 

Odważny miś i straszny smok 

Pewnego dnia miś postanowił wybrać się na polanę, na której rosły pyszne 

jagody. Na początku swojej wyprawy spotkał ślimaka, następnie dwie żaby, które 

opowiadały o strasznym smoku. Kiedy miś doszedł do polany, skosztował parę 

jagód, po czym usłyszał jakiś płacz. Hałas doprowadził go do jaskini, w której spotkał 

małego, płaczącego smoka. Miś postanowił mu pomóc. Przedstawił go wszystkim 

zwierzętom, które wcześniej spotkał. 

Wszyscy zrozumieli, że smok wcale nie jest straszny. Z tej historii wynika, że 

nie warto rozpowiadać plotek na czyjś temat, jeśli tej osoby dobrze nie znamy. 

 

Heinz und Heidi 

Heinz i Heidi 

Heinz i Heidi byli dwójką biednych dzieci. Żyli w ubóstwie, co było powodem 

drwin rówieśników w szkole. Dzieciom nie było łatwo, dlatego pewnego dnia 

wszystko porzuciły i wyruszyły w świat w poszukiwaniu lepszego życia.  

Na swojej drodze spotkały starego, bogatego człowieka, u którego nic im nie 

brakowało, oprócz rodzicielskiej miłości. To uczucie było silniejsze od nich. Po 

dłuższym czasie dzieci pożegnały się z darczyńcą i szczęśliwe wróciły do rodzinnego 

domu. Dzieci zrozumiały, że miłość jest ważniejsza  niż posiadanie bogactwa. 

 

Die magische Karotte 

Zaczarowana marchewka 

Pewnego dnia Georg bawił się z psem Lennim w pobliżu  pola, na którym 

ujrzał zaczarowaną marchewkę. Chciał ją zjeść, ale tego nie zrobił. W nocy przyśniła 

mu się owa marchewka. Georg poszedł do ogródka i chciał ją zjeść. Ta jednak 

przemówiła  i spełniła jego trzy życzenia.  

Wtedy obudził się i stwierdził, że to wszystko było tylko snem.  

 

Der unartige Gregor 

Nieznośny Gregor 

 Gregor cały rok był bardzo niegrzeczny. Nie wiedział jednak, że Święty 

Mikołaj przynosi prezenty tylko grzecznym dzieciom. W Wigilię zgromadziła się cała 

rodzina. Chłopczyk był bardzo zły i smutny, że wszyscy, poza nim, otrzymali 

prezenty. To miała być nauczka dla chłopca. Gregor przemyślał swoje zachowanie                 

i przez cały następny rok był grzeczny i pomocny. W końcu nadeszła zima i czas 



Świąt Bożego Narodzenia. Chłopczyk nie mógł uwierzyć, kiedy zobaczył, że 

wszystkie prezenty są przeznaczone dla niego. Był bardzo zaskoczony i szczęśliwy.  

 Teraz już wie, że żeby coś dostać, trzeba na to zasłużyć. 

 

Die Kräutersammlerin 

Zbieraczka ziół 

Celestia leczyła swoimi ziołami ludzi z pobliskiej wioski. Niektórych nie udało 

jej się wyleczyć i ci bardzo ją szykanowali. 

Pewnego razu Celestia odważyła się wyjść do lasu, żeby nazbierać ziół                    

i znalazła pod drzewem płaczącą dziewczynkę. Wzięła ją ze sobą do chatki i nazwała 

Ewodia. Mijały lata. Ewodia bawiła się z dziećmi, ale gdy te dowiedziały się, że 

Ewodia jest córką strasznej czarownicy, zaczęły ją bić. Ewodia i Celestia uciekły do 

swojej chatki i przez kolejne lata z niej nie wychodziły. Ewodia stała się piękną 

kobietą. Pewnego razu Ewodia napotkała w lesie złych mężczyzn, którzy 

prześladowali matkę i córkę. Ewodii udało się ujść z życiem, jednak straciła matkę.  

Pewnego dnia Ewodia odpoczywała na skraju lasu i przyglądała się młodemu 

mężczyźnie, który też ją obserwował. Udał się w jej stronę, a ona uciekła do chatki. 

Młodzieniec zakochał się w dziewczynie i codziennie przychodził pod jej dom. Ona               

w końcu odwzajemniła jego uczucie i stworzyli szczęśliwą rodzinę.  

 

Die Maus Grünkäppchen 



Mysz Zielony Kapturek 

 

Pewnego razu mama wysłała myszkę do chorej babci. Po drodze Zielony 

Kapturek spotkał kota, który pokazując jej piękne kwiaty, sprawił, by zboczyła z drogi. 

W tym czasie kot pobiegł do domu babci, zjadł starszą mysz. Gdy przyszła mała 

mysz, kot również ją pożarł i położył się spać głośno chrapiąc. 

Obok domu babci myszy przechodził Borsuk i usłyszał chrapanie kota. Borsuk okazał 

się wybawicielem  myszy. 

 Babcia, Zielony Kapturek i Borsuk byli bardzo szczęśliwi.  Mała mysz obiecała 

sobie, że już więcej nie zboczy z drogi. 

 

Hinter den Bergen 

Za górami 

Izolda była samotną, marzącą o pięknym księciu księżniczką. Pewnego 

pięknego ranka postanowiła wyruszyć w drogę w poszukiwaniu męża. Kiedy była już 

wyczerpana, spotkała żabę, której opowiedziała o swoim problemie. Żaba 

zapragnęła, aby Izolda spełniła jej trzy życzenia, to znajdzie swojego księcia. 

Żaba chciała zobaczyć piękny kraj oraz pokonać smoka. Ostatnim życzeniem było to, 

żeby księżniczka pocałowała żabę. Było to najtrudniejsze zadanie. Po długim 

namyśle zdecydowała jednak spełnić i to życzenie. Po pocałunku żaba zmieniła się            

w pięknego księcia, którego niegdyś zaczarowała czarownica. Młodzi wzięli ślub i żyli 

długo i szczęśliwie. 

 

Das Känguru Kao 

Kangurek Kao 

Kao, wyróżniający się wyjątkową inteligencją kangurek, postanowił odkryć 

tajemnice pobliskiego lasu. Mama przestrzegła go przed niebezpieczeństwem, jakie 

czai się w lesie. Kao wpadł jednak w pułapkę, jaką zastawił w lesie pewien znany 

bokser. Ten zmuszał kangurka przez rok do walki z innym kangurami, aby zbić na 

nim majątek. Kao nie miał żadnej szansy na ucieczkę. Musiał ciężko pracować                        

i zwyciężać, żeby dostawać jedzenie. 

Podczas gdy trener cieszył się wygraną, Kangurkowi udało się uciec                          

z niedomkniętej klatki. Pod osłoną nocy Kao uwolnił pozostałych przyjaciół. Od tamtej 

pory Kao nie wchodzi do lasu. 

 

Die Prinzessin und die Rose 

Księżniczka i róża 



Po śmierci królowej, król chciał poślubić swoją pasierbicę. Księżniczka była 

zrozpaczona, jednakże król obiecał jej, iż jeśli dostarczy mu trzy peleryny: złotą, 

srebrną i jasną jak gwiazdy, wtedy jej nie poślubi. Księżniczka uznała, że to 

niemożliwe, jednak dobra wróżka dała jej różę, która miała spełniać jej życzenia. 

 

Josef und der kleine Wolf 

Józef i mały wilk 

W małym miasteczku w Bieszczadach, mieszkał kowal z żoną i z 10-letnim 

synem Józefem, który był bardzo dobrym i uczynnym chłopcem. Pewnego razu 

zaadoptował on małego wilka. Zwierzę było bardzo ładne, miało białą plamę między 

oczami. Po kilku miesiącach wilczek stał się dużym i silnym wilkiem. Często nocami 

wybiegał do lasu, aż pewnego dnia nie wrócił. 

Mijały lata. Mały Józef stał się mężczyzną. Pewnej zimy poszedł z tatą do lasu, 

gdzie natknęli się na dużego niedźwiedzia, który chciał ich zaatakować. Uratowało 

ich stado wilków. Pośród niego był wilk Józefa. Wilczek nie zapomniał, że Józef                       

w przeszłości uratował mu życie i teraz odwdzięczył się tym samym. 

 

Jorg und der Zauberbleistift 

Jorg i zaczarowany ołówek 

Jorg dostał zaczarowany ołówek od swojego dziadka. Cokolwiek narysował, 

stawało się prawdziwe. Jorg podróżował po Europie na swoim ośle i pomógł wielu 

ludziom za pomocą swojego zaczarowanego ołówka. Jego podróż nauczyła go, że 

tyle samo, ile się daje, tyle samo dostaje się z powrotem. 

 

Das Entchen Momo 

Kaczuszka Momo 

 

 Pewnego dnia kaczuszka o imieniu Momo spacerowała po lesie, gdy nagle 

wpadła do dziury, którą wykopali myśliwi. Spędziła tam całą noc. W ciągu kolejnych 

dni wszyscy zrozpaczeni przyjaciele podjęli poszukiwania, ale nie mogli odnaleźć 

Momo. Pewnego ranka po lesie spacerował lis, który dostrzegł kaczuszkę w dole. 

Spuścił swój długi ogon i wyciągnął swoją nową przyjaciółkę. Momo była bardzo 

szczęśliwa, że w końcu ktoś ją odnalazł. 

 

Das Kaninchenland 



Kraina królików 

 

Dawno temu w krainie królików żyło dwóch przyjaciół:  Hans i Moritz. Marzyli o 

wielkiej wspólnej podróży. Obiecali sobie, że będą się zawsze wspierać. 

Pewnego razu, podczas wędrówki, wyczuł ich wielki niedźwiedź i podążył za nimi. 

Kiedy Hans zobaczył niedźwiedzia, przeraził się i złamawszy obietnicę wspiął się 

szybko na drzewo. I tu w lesie ich przyjaźń została wystawiona na próbę. 

 

Die Katze im Schuh - eine wahre Geschichte 

Kot w butach 

Dawno temu w kocim królestwie żyły trzy małe kociaki, córki króla. Król 

zabronił im wychodzić do lasu, ponieważ grasował tam zły wilk. Jednak dzieci  nie 

posłuchały ojca i udały się do lasu, by bawić się w piratów. Dwoje z nich zgubiło się                    

w gęstwinie drzew i krzewów. Gdy trzeci kociak opowiedział całą historię rodzicom, ci 

bardzo się wystraszyli i obiecali temu, kto odnajdzie kociątka, że będzie mógł do woli 

pić oraz kąpać się w rzece mleka, która płynie obok zamku. Na szczęście pojawił się 

kot w butach, który pokonał złego wilka. 

Kot dostał obiecaną nagrodę, a kociątka zrozumiały, że muszą słuchać 

rodziców, to się im nic złego nie stanie. 

 

Prinzessin Katrin 

Księżniczka Katrin 

Katrin była piękną, ale zarazem niegrzeczną królewską córką, zaczarowaną 

przez czarownika Marco. Aby czar znikł, trzeba było pokonać czarownika. Podjął to 

wyzwanie chłopiec o imieniu Luca. Jednak gdy pojedynkował się                                              

z czarodziejem, przegrywał wszystkie konkurencje. Pojedynek miał być 

rozstrzygnięty następnego dnia. Gdy Luca spacerował po lesie, zobaczył magika, 

który rozmawiał ze stworem o imieniu Timi. Pytał go o radę, jak pokonać Lucę. 

Następnego dnia Luca wykorzystał „broń” czarownika przeciwko niemu samemu. 

Podczas pojedynku wypowiedział imię Timi i oboje: czarodziej i okropny potwór 

rozpadli się na drobne części, a czar prysł. Księżniczka stała się dobrą i inteligentną 

dziewczyną i poślubiła Luca.  

 

Winzent 

Winzent 



Żył sobie chłopiec o imieniu Winzent. Wybrał się on w podróż                              

na poszukiwanie przyjaciela. Przed pewnym miastem spotkał żebraka i dał mu 

monetę. Podczas pobytu w mieście spotkał chłopca, z którym się pokłócił. Następnie 

Winzent poszedł do restauracji, gdy jadł posiłek, podszedł do niego żebrak i usiadł              

z nim, jednak nie rozmawiali ze sobą.. Przed drugim miastem, w którym Winzent 

postanowił znaleźć przyjaciela, spotkał  tego samego żebraka, dał mu także monetę            

i wszedł do miasta. W mieście niestety wdał się w bójkę, jednak ten żebrak mu 

pomógł.  Gdy odprowadził żebraka do miasta, okazało się , że ten żebrak to książę.  

 

Maja 

Maja 

      W starej chacie żyła sobie piękna dziewczynka o imieniu Maja, która bardzo 

lubiła zwierzęta. W krótkim czasie pomogła chorym i zagubionym zwierzętom                       

- zajączkowi i jeleniowi. 

Pewnego zimowego dnia Maja sama potrzebowała pomocy, gdy jej chatkę przykryła 

gruba warstwa śniegu. Nie wiedziała, gdzie ma się podziać. Poszła więc do jelenia , 

a potem do zająca. Oboje znaleźli wymówki, aby nie udzielić jej pomocy.  

Maja znalazła schronienie u bobra, który mimo że był jej obcy, nie zostawił jej 

w potrzebie. 

 

Vier Mäuschen und eine Katze 

Cztery myszki i kot. 

W małej chatce mieszkała mama mysz ze swoimi dziećmi. Pewnego dnia 

musiała wyjść na zakupy, by zrobić zapasy na zimę Zostawiła dzieci same w domu, 

ostrzegając je przed złymi kotami. Jak tylko oddaliła się od domu, pojawił się pod 

chatką kot, który koniecznie chciał dostać się do środka. Gdy myszki go nie wpuściły, 

to użył kilku podstępów, aby upodobnić się do mamy myszy. Myszki w końcu 

uwierzyły i wpuściły go do środka. Kot pożarł je oprócz jednej, której udało się uciec                

i schować w szafie.  

Kiedy mama mysz wróciła, zobaczyła śpiącego kota. Rozcięła mu brzuch, 

uwolniła myszki, a następnie wszyscy wspólnie wepchnęli kota do wody. Od tego 

momentu żyli długo i szczęśliwie. 

 

Zu Hause ist es am besten 

Najlepiej jest w domu 

Indyk z wilkiem nie potrafili rozstrzygnąć sporu, gdzie znajduje się idealne 

miejsce na Ziemi. Dla wilka były to góry, a dla indyka plaża. Wybrali się w drogę                         



i pytali o to napotkane po drodze zwierzęta: wiewiórkę, gęś oraz konia. Wilk i indyk 

byli zawiedzeni, ponieważ nie uzyskali jednoznacznej odpowiedzi. Zrozumieli to 

dopiero po powrocie do domu. 

 Każde z tych zwierząt uważało, że najpiękniejszym miejscem na Ziemi jest to, 

w którym się mieszka. 

 

Tanz des Lebens 

Taniec życia 

Pasją Lisy był taniec i jemu chciała poświęcić swoje życie. Pewnego dnia                    

w szkole ogłoszono konkurs tańca. To była dla niej ogromna szansa. Wiedziała 

jednak, że jej znajomi będą się z niej wyśmiewać, bo nie wierzą, że Lisa może 

dobrze tańczyć.  

Przyszedł dzień konkursu. Lisa bała się, ale wiedziała, że to jest jej dzień. 

Tańczyła tak, że świat przestał dla niej istnieć. Jury i jej koledzy byli zachwyceni. Jury 

poszło na naradę, a ona z niepokojem czekała na wynik. Ogłoszono 3 i 2 miejsce. 

Gdy Lisa już straciła nadzieję, usłyszała swoje nazwisko. Wygrała konkurs. Jej 

marzenie się spełniło i odmieniło jej życie.  

 


