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Wpisz do zeszytu dzisiejszą datę i temat lekcji 

Temat: Dobroć nagrodzona.  

1. Wyobraź sobie, że spotykasz dobrą wróżkę, która może spełnić jedno twoje życzenie. O co ją 
poprosisz? (zapisz jednym zdaniem swoją odpowiedź w zeszycie) 

2. Czy słyszeliście kiedyś o panu, który nazywa się Charles Perrault? Jest to jeden z trzech najbardziej 
znanych baśniopisarzy. Pozostała dwójka to Andersen i bracia Grimm.  
Przepisz poniższy schemat do zeszytu, a pod nazwiskiem baśniopisarza zapisz po dwa tytuły 
najbardziej znanych jego baśni (informacji poszukaj w Internecie) 

BAŚNIOPISARZE 

 

 
Hans Christian Andersen                   Charles Perrault                     Barcia Jakub i Wilhelm Grimm 
 

3. Przeczytaj tekst baśni „Kopciuszek”ze strony 202. 
4. Zastanów się nad światem przedstawionym w lekturze, czyli nad czasem i miejscem akcji. W tym 

celu uzupełnij ćw. 1 z karty pracy. (możesz ją sobie wydrukować, jeśli masz taką możliwość,  
i wkleić do zeszytu) 

5. Ułóż plan wydarzeń baśni o Kopciuszku, w tym celu wykonaj ćw.2 z karty pracy. 
6. Zaznacz w tekście fragmenty zawierające informacje o Kopciuszku (jej wygląd, zachowanie) oraz o 

siostrach i macosze. Będą one nam potrzebne jutro do dalszej pracy .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTY PRACY 

 

1. Wybierz właściwe dokończenia podanych zdań. W  tym celu zakreśl 1 lub 2, a następnie A lub B. 

• Baśń Kopciuszek rozpoczyna się od słów „Pewnego razu”, zatem w tekście mamy do czynienia z 

1. czasem dokładnie określonym,  

 

ponieważ 

A. możemy go wskazać  

na osi czasu. 

2. czasem bliżej nieokreślonym, B. nie umiemy go powiązać z żadnym 

momentem  

w historii ludzkości. 

 

• W baśni „Kopciuszek” akcja rozgrywa się w  

1. miejscu, które możemy 

wskazać na mapie, 

 

zatem jest to 

A. miejsce bliżej nieokreślone. 

2. miejscu, którego nie 

znajdziemy na mapie, 

B. miejsce dokładnie określone. 

 

 

2. Wstaw w kratki cyfry od 1 do 14, tak aby podane wydarzenia ułożyły się w kolejności chronologicznej. 

Następnie przy zdarzeniach fantastycznych narysuj gwiazdkę.  

 

 Ukazanie się ogłoszenia o balu. 

        Zjawienie się wróżki. 

  Zgubienie pantofelka przez Kopciuszka. 

  Wyczarowanie przez wróżkę sukni i pantofelków dla Kopciuszka. 

 Wykonywanie przez Kopciuszka ciężkich prac w domu macochy. 

  Pojawienie się Kopciuszka na balu. 

  Smutek i płacz Kopciuszka z powodu niemożności pójścia na bal. 

  Przemiana myszek w konie. 

  Zaczarowanie jaszczurek w lokajów.  

  Zamiana dyni w piękną karocę. 

  Druga wizyta Kopciuszka w pałacu królewicza. 

  Poszukiwania właścicielki szklanego pantofelka. 

  Ostrzeżenie wróżki. 

  Ślub Kopciuszka i królewicza. 

 


