
Bohaterowie dziecięcych bajek

Dawno, dawno temu… Tak zaczyna się niemal
każda bajka, a trzy tytułowe słowa odmieniane są bodaj
we wszystkich językach świata. Bo bajka jest dobra na
wszystko. Ukoi smutki po trudnym dniu, rozweseli,
ułatwi zasypianie. Mądra bajka pomoże dziecku pozbyć
się negatywnych emocji, ale pomoże również zrozumieć mechanizmy, jakie rządzą 
światem maluchów i dorosłych. Oswoi dziecięce lęki, a nawet rozwiąże problem, gdy 
morał zawiera gotową podpowiedź. Najważniejsze jest jednak, aby oglądając wieczorny 
program maluch mógł się zrelaksować, odpocząć. Należy unikać oglądania o tej porze 
smutnych, niezrozumiałych historyjek, które wyzwalają negatywne emocje i sprawiają, 
że po ich obejrzeniu dziecko stanie się smutne czy drażliwe. Nadmiar negatywnych 
emocji wieczorem może skutkować bezsennością, a nawet moczeniem nocnym. Na 
szczęście twórcy bajek wiedzą o terapeutycznej roli słowa i obrazu, dlatego tak 
konstruują historie, by zawsze wynikał z nich jakiś mądry morał. Nawet gdy bohater 
znajduje się w trudnej sytuacji, bez wyjścia, to z reguły pomaga mu mądry opiekun, 
przyjaciel. Rodzicu pamiętaj;

• nie pozwól by dziecko oglądało przed snem smutne, niezrozumiałe bajki
• rozmawiaj z maluchem o wspólnie obejrzanej historii
• rozbudzaj ciekawość kilkulatka, poczytaj książeczkę z filmowym bohaterem, 
• pamiętaj, że mądry morał potrafi rozwiązać niejeden dziecięcy problem i pomóc 

w niejednym strapieniu
Zanim włączysz malcowi telewizor, zorientuj się, kim są najpopularniejsi bohaterowie 
dziecięcych bajek. 
Bolek i Lolek Dwójka kilkuletnich urwisów, których filmowe losy zostały 
zainspirowane życiorysami autentycznych bohaterów – synów Władysława 
Nehrebeckiego. Bolek i Lolek wcielali się w popularne postaci z literatury, np. 
Winnetou, ale też odbywali dalekie kosmiczne podróże. Z czasem małe urwisy 
zaprzyjaźniły się z kilkuletnią Tolą i wspólnie wyruszali na podbój podwórkowego 
świata. Brzydkie kaczątko Nieszczęśliwy ptak, wykluty z jaja wysiadywanego przez 
kaczkę. Z powodu swej brzydoty zostaje odrzucony przez towarzyszy podwórka i 
skazany na samotność. Bardzo to przeżywa to, aż któregoś dnia zmienia się w pięknego 
łabędzia. Calineczka Maleńka dziewczynka, która narodziła się z ziarnka maku. Mimo 
niezwykłej urody jest jednak bardzo nieszczęśliwa. Przecudną Calineczkę chce pojąć za 
żonę Ropuch, później ma zamieszkać w domu obrzydliwego Chrabąszcza, a wreszcie 
przeprowadzić się do nory Kreta. Na szczęście udaje jej się uciec z podziemnej pułapki i
poślubić Króla Elfów, który obdarowuje dziewczynkę prawdziwymi skrzydełkami. 
Clifford Ogromny, czerwony pies, większy od tradycyjnego słonia. Będąc szczeniakiem
bał się, że nie urośnie. Jednak natura okazała się łaskawa i obdarowała go słusznym 
wzrostem – pies sięga aż do drugiego piętra. Clifford jest przy tym niezwykle 



towarzyski i zawsze gotów do pomocy oraz opieki nad słabszymi.  Gumisie 
Bohaterowie bajek Disneya to sympatyczne niedźwiadki, które pięćset lat temu opuściły
swoje domy w obawie przed ludźmi. Do naszych czasów przetrwała tylko garstka 
leśnych stworków, zamieszkujących obecnie Gumisiową Dolinę. Bunia odpowiada za 
przygotowanie soku z gumijagód, Grafi pomaga w naprawach, a Gusto-artysta maluje i 
rzeźbi. Wszystkie Gumisie chętnie zaglądają do ogromnej księgi, która dostarcza im 
wiedzy o ludziach i świecie. Kaczor Donald Tego bohatera znają chyba wszystkie 
maluchy, a bajka z sympatycznym kaczorem w roli głównej bawi kolejne pokolenia 
widzów już od 1934 roku. Mimo upływu lat poczciwy ptak niewiele się zmienił – cały 
czas nosi tę samą marynarską koszulę i czapkę. Jedynie dziób ma mniejszy niż przed 
laty. Często pada też ofiarą spisków i jest prześladowany przez swoich siostrzeńców. 
Zazwyczaj jednak z potyczek wychodzi obronną kaczą stopą. Kopciuszek Niezwykle 
dobra i pracowita dziewczynka, która po śmierci matki zostaje zmuszona do ciężkiej 
służby w domu macochy i jej córek. Za sprawą czarów Matki Chrzestnej – Dobrej 
Wróżki, odziana w królewski strój trafia do pałacu na bal. Gdy zapada północ i czar 
przestaje działać, Kopciuszek znów staje się odzianą w łachmany służącą. Na szczęście 
wszystko dobrze się kończy; uboga dziewczyna poślubia księcia i zostaje uwolniona od 
dotychczasowych utrapień. Bajka o Kopciuszku znana była już w starożytności, a losy 
biednej dziewczyny, która zostaje królową, przedstawiano w różnych językach i 
sytuacjach historycznych. Kot w Butach Sympatyczny miauczek, mówiący ludzkim 
głosem, którego podstawowym rekwizytem są długie czerwone buty. Umierający ojciec 
zapisał poczciwego kocura w testamencie jednemu ze swych synów. Odtąd zadaniem 
zwierzaka będzie pomagać swemu panu. Kot okazuje się nie tylko sprytny, ale i mądry, 
doprowadzając właściciela, ubogiego młynarczyka, na tron królewski. Koziołek 
Matołek Rogaty bohater książek Kornela Makuszyńskiego całe życie spędza na 
poszukiwaniu mitycznego Pacanowa, gdzie „kozy kują”. Podczas swoich niezliczonych 
podróży przeżywa nieprawdopodobne przygody. Jest miły i sympatyczny, a przy tym 
niezwykle śmieszny. Król Lew Simba, bo tak ma na imię bohater filmu Disneya, to 
początkowo młode, ciekawe świata lwiątko. Po wielu niebezpiecznych przygodach 
odnajduje życiową prawdę zaklętą w dwóch słowach: „Hakuna matata”, czyli nie martw
się. W końcu i Simba znajduje swoje miejsce w „Wielkiej Księdze Życia” i udowadnia, 
że w pełni zasługuje na miano króla zwierząt. Królewna Śnieżka Piękna i mądra 
królewna prześladowana przez macochę-czarownicę, która z zazdrości rozkazuje zabić 
młodziutką dziewczynę. Początkowo chytrego planu nie udaje się zrealizować, gdyż 
Śnieżce pomagają krasnoludki, zachwycone jej urodą i dobrocią. Zła macocha 
postanawia jednak sama dokończyć dzieła i zamierza otruć dziewczynę jabłkiem. Jej 
okrutny zamiar niemal się udaje, ale – jak to w bajkach bywa – wszystko dobrze się 
kończy. Śnieżkę od niechybnej śmierci ratuje uroczy młodzieniec, a para żyje długo i 
szczęśliwie. Kubuś Puchatek Miś o małym rozumku, ale o wielkim sercu. Postać 
Puchatka, podobnie jak wielu innych bohaterów dziecięcych bajek, powstała z potrzeby 
chwili – został stworzony przed niemal stu laty przez angielskiego pisarza Aleksander 
Alana Milne’a dla syna Krzysia. Dziś tysiące dzieci znają Kubusia jako mieszkańca 



domku na drzewie; niedbającego o linię kolekcjonera baryłek miodu i wielbiciela 
„nicnierobienia”.  Miś Uszatek Sympatyczny brązowy miś z oklapniętym uszkiem, 
naprawdę jest już dojrzałym zwierzakiem, który liczy sobie ponad… 50 lat. Od czasu, 
gdy w 1957 roku stworzyła go literatura, a później w 1975 roku odkrył film, popularny, 
zawsze pogodny misiaczek wstąpił na szczyty popularności. „Jestem sobie mały miś, 
gruby miś”, śpiewał w czołówce ponad 100 krótkometrażowych odcinków na początku 
Dobranocki. I bawił całe pokolenia Polaków.  Myszka Miki Niemalże wiekowy Mickey
Mouse po raz pierwszy pojawił się na ekranie w 1928 roku. Jako bohater dziecięcych 
kreskówek pozostawał w dużej przyjaźni ze stworzonym kilka lat później Kaczorem 
Donaldem. W rzeczywistości Mickey jest niezwykle żywotnym myszem, 
przedstawicielem rodzaju męskiego, a jego niezliczone przygody potrafią rozweselić 
nawet najsmutniejszego malucha.  Pinokio Mały kłamczuch o długim nosie, który 
wydłuża się proporcjonalnie do występków Pinokia. Pajacyk został wystrugany przez 
stolarza Wisienkę z kawałka drewna i z tą chwilą otrzymał swoje własne życie – 
literackie, filmowe i musicalowe. Przeżywał wiele przygód i pragnął żyć po swojemu, 
jednak rzeczywistość okazała się dla małego, krnąbrnego chłopca trudniejsza niż sobie 
wyobrażał. Piotruś Pan Mały psotny chłopiec, obdarzony magicznymi zdolnościami 
(potrafi latać), który na zawsze chce pozostać dzieckiem. Jest doskonałym szermierzem, 
a swoje dzieciństwo spędza na fantastycznej wyspie Nibylandii. Nie jest tam jednak 
spokojnie, musi zmagać się z prześladującym go kapitanem Hakiem. Pierwowzorem 
Piotrusia Pana był podobno starszy brat pisarza, Jamesa Barriego, który w wieku 13 lat 
zmarł tragicznie podczas jazdy na łyżwach.  Pszczółka Maja Bohaterka popularnego 
serialu animowanego, który święcił niebywałe triumfy nad Wisłą w latach 80. i 90. Wraz
z trutniem Guciem, olbrzymim obżartuchem i śpiochem oraz mądrą pajęczycą Teklą, 
Maja przybliżała maluchom sekretne życie owadów. Zmagała się też z trąbą powietrzną,
poznawała życie kwiatów oraz doświadczała innych przygód w owadzim świecie. 
Reksio Uroczy psiak z animowanej bajki dla dzieci bawił najmłodszych przez 65 
odcinków telewizyjnych Dobranocek. Reksio bywał strażakiem i żeglarzem, 
śpiewakiem i nauczycielem, a wraz z nim maluchy poznawały najciekawsze zawody 
dorosłych. Dzielnemu psiakowi towarzyszyli przyjaciele z podwórka: kury, koty i inne 
pieski. Roszpunka Zaginiona królewna i złotowłosa bohaterka z animacji „Zaplątani’’. 
Zamknięta w wieży od zawsze marzyła by ujrzeć magiczne światła chińskich 
lampionów. Roszpunka ma imponującej długości włosy, które służą niezwykłym celom 
– przywiązaniu do krzesła pospolitego złodzieja czy zjazdom w dół z wysokiej wieży. 
Na pozór zdecydowana i pewna siebie, miewa liczne rozterki i nie zawsze wie, jak 
postępować. Rybka Nemo Mała rybka – Nemo, która zostaje porwana przez nurka i 
wtrącona na nieznane wody, gdzie musi wykazać się rozsądkiem i odwagą. Nie pomaga 
mu w tym „wada genetyczna” – jedną płetwę ma mniejszą od drugiej. Gdy już wydaje 
się, że nic nie zdoła uratować małego Nemo, w odsiecz przybywa mu ojciec Marlin i 
sympatyczna ryba Dory, która doskonale czyta, ale cierpi na „brak pamięci 
krótkotrwałej”.  Shrek Zielony Ogr o imieniu Shrek chce wieść spokojne życie, ale 
nieczuły Lord Farquaad nasyła na niego różne bajkowe postacie. W towarzystwie 



Pinokia, Wilka czy Siedmiu Krasnoludków zielony stwór nie czuje się dobrze. 
Postanawia więc walczyć z podstępnym Lordem. Świat Shreka zmienia się, gdy poznaje
zamkniętą w zamku uroczą Fionę, której życie jest również pełne tajemnic. Smerfy 
Bohaterowie filmu animowanego o belgijskim rodowodzie. Małe niebieskie stworzonka 
leśne występują w charakterystycznych czapeczkach i mają różne imiona, pod którymi 
kryją się cechy ich charakteru. W bajce występują m.in.: Papa Smerf, Ciamajda, Łasuch,
Ważniak i piękna Smerfetka. Tabaluga Mały zielony smok jest mieszkańcem Rajskiej 
Doliny, krainy w której panuje wieczna wiosna. Na co dzień bardzo dba o poprawę 
stosunków z Lodolandią – Krainą Wiecznych Śniegów i królestwem złego bałwana 
Arktosa. Tarzan Syn angielskiego szlachcica wychowany na bezludnej wyspie. Jako 
niemowlę został tam podrzucony przez buntowników, a opiekę nad chłopcem przejęły 
małpy. Pod wpływem zwierząt Tarzan nabył typowych dla czworonogów odruchów i 
zachowania. Na uwagę zasługuje jednak jego niezwykła odwaga i sprawność fizyczna. 
Teletubisie Bohaterowie serialu telewizyjnego dla najmłodszych: Tinky Winky, Dipsy, 
Laa-Laa, Po, Noo-Noo. Teletubisie wyglądem i proporcjami ciała nieco przypominają 
małe dzieci – mają duże oczy i często się uśmiechają. Na głowach mają antenki a w 
brzuszkach kolorowe telewizorki, w których wyświetlane są bajki. Teletubisie mówią 
jak kilkulatki: niezbyt wyraźnie i używając wielu zdrobnień. Być może dlatego tak 
bardzo identyfikowały się z nimi maluch w ponad 120 krajach świata, gdzie 
wyświetlano serial. Tom i Jerry Sympatyczna para – Kot i mysz codziennie sprawiają 
sobie mnóstwo śmiesznych psikusów, lecz tak naprawdę nie mogą bez siebie żyć. W 
większości odcinków animowanego serialu Tom próbuje schwytać Jerry’ego, ale 
zazwyczaj zostaje przy tym mocno poturbowany. Szaroniebieski kocur jest bardzo 
zarozumiały i nie zraża się niepowodzeniami. Niekiedy
 z powodu niecnych czynów względem bezbronnej, choć złośliwej myszy, dręczą go 
wyrzuty sumienia. Smutki zajada jednak wybornymi smakołykami. Witch Pięć 
magicznych dziewcząt-czarodziejek, które wykorzystują swoje niezwykłe zdolności, by 
bronić świat przed złem. Każda strażniczka posiada inną moc: Will może łączyć w jedno
wszystkie żywioły, dzięki czemu zyskują one większą siłę, Irma panuje nad wodą, 
Taranee ma władzę nad ogniem, Cornelia nad ziemią, a Hay Lin nad powietrzem. W 
drugiej serii Witch jeszcze bardziej się zmieniają: mogą ożywiać przedmioty, poznawać 
myśli innych czy stawać się niewidzialne. 
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