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Klasa  IV - 01.06.20r. 

 

Temat: Czego  uczy  nas  baśń  o  Kopciuszku?  

 

1. Przeczytaj. 

 Kochani  wielkimi  krokami  zbliża  się  zakończenie  roku  szkolnego  i  wystawianie  

ocen. 

Propozycje  Waszych  ocen  zaczną  się  pojawiać  prawdopodobnie  około  10 - 12  czerwca 

- ale  na  razie  jeszcze  nie  mam  dokładnej  informacji  od  pana  dyrektora. 

 

Co  będę  brała  pod  uwagę  oceniając  Was  z  języka  polskiego: 

- oceny  z  całego  roku  szkolnego ( ponieważ  jest  to  ocena  końcoworoczna - czyli  suma  

Waszych  wszystkich  ocen ), 

- samodzielność  pracy, 

- zaangażowanie - np. w  postaci  zaliczania  lektur  dodatkowych. 

 

2. Przeczytaj. 

 Na  lekcji  w  czwartek  przypominaliśmy  sobie  cechy  baśni  i  szukaliśmy  ich  w  

"Kopciuszku". Dlaczego  jest  to  dla  nas  istotne? Ponieważ  na  egzaminie  może  paść  

pytanie  o  cechy  tego  gatunku  literackiego  i  odróżnienie  go  od  bajki. Bajka  i  baśń - to  

dwa  różne  gatunki  literackie - o  czym  przekonacie  się  w klasie  V. 

 Przejdźmy  teraz  do  krótkiej  charakterystyki  bohaterki  naszej  lektury, ponieważ  w  

oparciu  o  jej  zachowanie  i  losy  możemy  wyciągnąć  odpowiedni  morał  z  tego  tekstu. 

 

3. Zapisz  do  zeszytu. 

  

 Główna  bohaterka  baśni  była nie  tylko  piękna, ale  

też  łagodna  i  dobra. Z pokorą  znosiła  wszystkie  

upokorzenia  ze  strony  macochy  i  sióstr. Chętnie  

pomagała  przygotować  im  się  na  bal - chociaż  sama  o  

nim  marzyła. Nigdy  nie  narzekała, że  musi  ciężko  

pracować. Jej  charakter  sprawiał, że  nawet  zmęczona, 

zaniedbana  i  brudna  od  popiołu - była  piękniejsza  od  

swoich  sióstr. Okazywała  dobre  serce, potrafiła  przebaczyć  siostrom  to, że  tak  źle  ją  

traktowały. Cechowała  ją  cierpliwość,  skromność  i  pracowitość.  Jej  zachowanie  zostało  

nagrodzone - dobra  wróżka  spełniła  jej  marzenie  o  balu, a  urok  osobisty  sprawił, że  

książę  się  w  niej  zakochał  i  pojął  za  żonę. W  ten  sposób  dobro  zostało  nagrodzone. 

 Wszystkie  cechy  tej  postaci  stanowią  wzorzec  godny  naśladowania.  

Morał: 

- warto  wierzyć  w  swoje  marzenia, 
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- ważniejsze  niż  bogactwo  jest  dobre  serce, 

- nie  wolno  poniżać  innych, 

- nie  należy  oceniać  nikogo  po  wyglądzie, ale  po  jego  charakterze, 

- warto  naprawiać  swoje  błędy, dać  komuś  drugą  szansę. 

 

 

 

 

 


