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Wpisz do zeszytu dzisiejszą datę i temat lekcji 

Temat:Dlaczego utwór „Kopciuszek” to baśń? 

1. Na ostatniej lekcji określiliśmy czas i miejsce akcji w baśni „Kopciuszek”. Przypomnijmy więc sobie co 
o tym czasie akcji i miejscu możemy powiedzieć (ustnie). Zwróćcie też uwagę na to, że wszystkie 
baśnie zaczynają się podobnie: 
np. Dawno , dawno temu …..,  
albo  Za górami, za lasami ……..,  
albo  Pewnego razu …….. 
albo    Był sobie raz….. 

I to jest właśnie pierwsza cecha baśni : charakterystyczny początek i nieokreślony czas i miejsce akcji. 
Warto to zapamiętać ! 

2. Mieliście też zaznaczyć fragmenty dotyczące Kopciuszka, macochy i sióstr. Na podstawie tych 
fragmentów proszę uzupełnić tabelę: 
 Kopciuszek Macocha Siostry 
Wygląd  
 

   

Cechy charakteru 
 

   

Stosunek do ludzi 
 

   

Po przeanalizowaniu uzupełnić wnioski: 
W baśniach obok bohaterów pozytywnych występują bohaterowie …………………….. Bohater 
pozytywny to postać, która ma same …………………., zaś u bohatera negatywnego widzimy same 
……………………. Podsumowując, w baśniach bohaterowie są ukazani na zasadzie przeciwieństwa, 
czyli kontrastu.  

3. Kolejna cecha baśni to występowanie magicznych przedmiotów. Jaki magiczny przedmiot pojawia się 
w naszej baśni?  Oczywiście jest to pantofelek, spróbuj podać inne takie przedmioty z innych baśni. 

4. W baśni musi też występować fantastyczna postać – podaj jej przykład z naszej baśni. 
5. Oczywiście, jeśli fantastyczna postać, to muszą być tez fantastyczne wydarzenia, wymień je.  

Wnioskami z zad. 3,4 i 5 uzupełnij tabelkę: 
 Przykład z baśni 

Magiczny przedmiot  
Fantastyczna postać  

Fantastyczne wydarzenia  
 

6. Jak kończy się baśń? Co, kto zwycięża? 
7. Każda baśń czegoś uczy? Jak nauka płynie z baśni o Kopciuszku? Odpowiedź zapisz w zeszycie.  
8. Nowe słownictwo: na marginesie teksy znajdują się przydatne słowa. Pomogą ci one wykonać następne 

zadanie.  

Podane zdania przekształć tak, aby podkreślone zwroty i wyrażenie zastąpić nowo poznanym słownictwem. 
Pamiętaj, aby nie zmienić sensu zdań. 
 
a) Podczas balu wszyscy patrzyli na Kopciuszka z przyjemnością i podziwem. 
………………………………………………………………………………………………….. 
b) Dzięki Kopciuszkowi siostry wyglądały na balu modnie i elegancko. 
………………………………………………………………………………………………….. 
c) Szklany pantofelek idealnie pasował na stopę Kopciuszka. 
………………………………………………………………………………………………….. 



d) Siostry i macocha Kopciuszka często wyśmiewały się z dziewczynki. 
………………………………………………………………………………………………….. 

 
9. Podsumowując możesz sobie wydrukować schemat i wkleić do zeszytu. Nauczcie się też definicji baśni, 

bo często będziemy do niej wracać! 

 

 

Cechy baśni   - Płatki do wycięcia, możesz z nich ułożyć kwiat. 
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