
Rodzice  
Bardzo proszę o zapoznanie w dowolny sposób dziecka z bajką 
„Kopciuszek” ( opowiadanie, czytanie książki, włączenie filmiku itp.). 
Proszę zwrócić uwagę na zegar i na godzinę 12 , w której Kopciuszek 
opuścił bal na zamku. 
 
 
Bajki Spiewajki - Kopciuszek 
https://www.youtube.com/watch?v=Wu4i-MyGaGkgodzinę  

 

Kopciuszek (bajka) - audiobook 
https://www.youtube.com/watch?v=CWt2G_pLkUE 

 

Rodzice dzieci 6 letnich. 

Proszę o porozmawianie i zapoznanie dziecka z budową i działaniem zegara. 

Omówienie pełnych godzin.  

Nauka zegara dla dzieci  
https://www.youtube.com/watch?v=_Ty2bbbsXbE 

Kopciuszek. 

Dawno, dawno temu gdy mama Kopciuszka zmarła, ojciec ożenił się ponownie 

z bogatą wdową. Miała ona dwie leniwe i złośliwe córki. Całymi dniami wylegiwały 

się na puchowych pierzynach, jadły smakołyki lub przymierzały nowe stroje. A 

półsierotę wyrzucały do kuchni , choć one były takie same nic lepsze od niej. Kazały 

jej ciężko pracować od świtu do nocy, ponieważ nosiła stare suknie i była wiecznie 

brudna dokuczały jej i nazywały ją Kopciuszkiem. Pewnego razu Król ogłosił bal na 

zamku, zaprosił wszystkie piękne panny żeby Królewicz wybrał sobie jedną z nich 

na swą żonę. Macocha i siostry wystroiły się, a Kopciuszkowi kazały zostać w domu 

i sprzątać. Tak bardzo chciała jechać na bal! Wyobrażała sobie jak przyjemnie jest 

bawić się w pięknej sukni, niestety musiała zostać w domu. Na szczęście chrzestna 

matka Kopciuszka, która była wróżką wyczarowała dla dziewczyny cudowną suknię 



balową i złote pantofelki. Suknia uszyta była z materiału delikatnego jak mgiełka, 

miała mnóstwo koronek i falbanek a pantofelki miały wysokie obcasy. Wróżka 

przykazała jednak , by o północy dziewczyna wróciła do domu. Uroda Kopciuszka 

zachwyciła Królewicza, tańczył tylko z nią. Siostry i macocha były nie pocieszone, 

a gdy zegar wybił północ Kopciuszek wybiegł z zamku. A w pośpiechu zgubił na 

schodach, swój malutki złoty pantofelek. Nazajutrz dworzanie ogłosili że Królewicz 

szuka tajemniczej damy, którą pokochał na balu. Wszystkie panny mają przymierzyć 

pantofelek, na którą będzie pasował ta zostanie jego żoną Królewskiego syna. Orszak 

dworzan z pantofelkiem zbliżał się do domu macochy, jak dotąd żadnej z dziewcząt 

nie udało się włożyć trzewiczka. Podobnie było z przyszywanymi siostrami 

Kopciuszka, na próżno córki wdowy ściskały swe duże stopy w zgrabny pantofelek. 

Dworzanie już mieli opuścić dom , kiedy z kąta nieśmiało wysunął się Kopciuszek. 

Siostry śmiały się z dziewczyny, kiedy zapragnęła przymierzyć trzewik. A 

tymczasem ona łatwo włożyła złocisty bucik na nóżkę i wyjęła z kieszeni fartuszka 

drugi. W mgnieniu oka dzięki czarom Kopciuszek zmienił się w śliczną dziewczynę 

z balu. Szczęśliwa wiadomość o odnalezieniu pięknej nieznajomej szybko dotarła do 

Królewicza, osobiście przyszedł do chaty macochy aby zabrać Kopciuszka na 

zamek. Wkrótce odbyło się huczne wesele, młoda para żyła długo i szczęśliwie. I 

przez długie lata panowali w szczęściu i pokoju. 

 

 


