
MOTYW WĘDRÓWKI                                        

W POZNANYCH                               

UTWORACH LITERACKICH



JAN BRZECHWA

„AKADEMIA PANA KLEKSA”

 Mateusz – zanim został 

szpakiem – wędrował po 

różnych krajach i miastach. 

Był u siostry – królowej 

hiszpańskiej, królewny, 

służącej, handlarza, aż 

wreszcie trafił do Pana 

Kleksa.



CARLO COLLODI

„PINOKIO”

 Pinokio wędrował po 
różnych krainach, był np.             
w Krainie Leniów, Krainie 
Pracowitych Pszczół, na 
Polu Cudów.

 Główny bohater utworu –
w poszukiwaniu ojca –
przemierzał wiele 
kilometrów, znalazł się 
nawet w brzuchu rekina.



C.S. LEWIS

„OPOWIEŚCI Z NARNII”

 Czworo rodzeństwa trafia 

przez szafę do Narnii. 

 Edmund zostaje więźniem 

Białej Czarownicy, a Łucja, 

Zuzanna i Piotr pokonują 

wiele mil, by go uratować 

(dom Tumnusa, Bobrów, 

Ker-Parawel).



HANS CHRISTIAN ANDERSEN

„BAŚNIE”

 „Królowa Śniegu”: Gerda –
w poszukiwaniu brata Kaya-
trafia do kobiety-czarodziejki, 
księcia i księżniczki, małej 
rozbójniczki, Laponki i Finki,                
a w końcu – do pałacu 
Królowej Śniegu.

 „Calineczka”: dziewczynka 
wędruje do ropuchy, kreta; 
płynie na liściu, jest niesiona 
przez jaskółkę…



HANS CHRISTIAN ANDERSEN

„BAŚNIE”

 „Brzydkie kaczątko”:                                                

po opuszczeniu gospodarstwa szło 

jesienią, zimą - przymierając głodem - aż 

trafiło do chaty wieśniaka, potem do 

ogrodu, gdzie kwitły jabłonie i bzy, 

wreszcie nad wodę, po której pływały 

łabędzie…



LUCY MAUD MONTGOMERY

„ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA”

 Ania po śmierci rodziców:

 8 lat przebywa u Państwa 
Thomas w Marysville,

 2 lata mieszka z Państwem 
Hammond ,

 4 miesiące jest wychowanką 
Domu Sierot w Hopetown.

 w wieku 11 lat przenosi się na 
Zielone Wzgórze.



HENRYK SIENKIEWICZ

„W PUSTYNI I W PUSZCZY”

 Staś i Nel – po porwaniu 

wędrują przez pustynię 

(Egipt), puszczę (Sudan, 

Kenię).

 Przemierzają tysiące 

kilometrów od Port Saidu 

– poprzez Chartum, 

Faszodę – do Mombasy.



IRENA JURGIELEWICZOWA

„TEN OBCY”

 Zenek – wędruje                     

z Wrocławia w okolice 

Warszawy (do Olszyn 

na wyspę czworga 

przyjaciół)                                       

w poszukiwaniu wujka, 

gdyż jego ojciec jest 

alkoholikiem i bije 

syna…



JULIUSZ VERNE

„W 80 DNI DOOKOŁA ŚWIATA”

 Fogg i Passepatout
przemierzają cały świat.

 Korzystają z różnych 
środków lokomocji:    
płyną na parowcu,                  
jadą pociągiem, 
przemieszczają się na 
słoniu, a nawet na łodzi      
z płozami.



JAN PARANDOWSKI

„PRZYGODY ODYSEUSZA”

 Po zakończeniu wojny trojańskiej Odyseusz przez 

10 lat wędruje, by znaleźć się w domu – w Itace.

 Trafia m.in. do Krainy Kiklopów, państwa 

Lotofagów, na wyspę króla wiatrów - Eola,                        

do czarodziejki Kirke.

 Przepływa obok Wyspy Syren.

 Udaje mu się przedostać między Scyllą                            

a Charybdą.



ANTOINE DE SAINT EXUPERY

„MAŁY KSIĄŻĘ”

 Tytułowy bohater 

wyrusza w podróż, 

zwiedza planety: Króla, 

Próżnego, Pijaka, 

Bankiera, Latarnika, 

Geografa.

 Wreszcie trafia na 

Ziemię, gdzie na 

Saharze spotyka pilota. 



Wędrówką jedną życie jest człowieka…


