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Scenariusz gry „Kopciuszek” 
 

Uczestnicy dowiadują się, że różdżka Dobrej Wróżki została zniszczona (zapewne jest to sprawka 

przyrodnich sióstr Kopciuszka). W świecie baśni zapanował chaos, a wróżka nie może  pomóc 

Kopciuszkowi w przygotowaniach do balu. Dzieci zostają poproszone o pomoc. 

Czy pomogą Kopciuszkowi dotrzeć na bal i przywrócić harmonię w baśniowym świecie?  

Czas się dowiedzieć! 

 

Uczestnicy zostają podzieleni na dwie grupy. Ich zadaniem  jest jak najszybciej pomóc Kopciuszkowi 

w przygotowaniach i dotarciu na bal. Po prawidłowym wykonaniu niektórych zadań uczestnicy 

otrzymują „rekwizyty” i kolejne wskazówki. 

Pamiętajcie! Wszystkie symbole otrzymane, niech zostaną przez was zatrzymane. 

 

Zadanie 1 

Poszczególne wyrazy ułóżcie w kolejności alfabetycznej, a dowiecie się kto jest autorem owej baśni 

magicznej.  

 

Obie drużyny otrzymują rozsypankę wyrazową z wyróżnionymi literami. Prawidłowe ułożenie 

wyrazów pozwoli odczytać rozwiązanie „ GRIMM”. Otrzymują obrazek sukni  

(W czytelni dla dzieci) 

 

Zadanie 2 

Twórców Kopciuszka już znamy, teraz na kolejny tytuł ich baśni czekamy. Wiedzy szukajcie  

na księgi stronie, na półce przy zielonym tronie. 

 

Grupa powinna odnaleźć min. 1 tytuł innej baśni autorstwa braci Grimm. Otrzymują obrazek 

diademu.(Wypożyczalnia dla dzieci) 

 

Zadanie 3 

Kopciuszkowi pomagacie doskonale, czas więc na zadanie niebywałe. Wybierzcie parę spośród was, 

gdyż na taniec przyszedł czas. Dajcie przykład tej dziewczynie, jak przy tańcu czas szybko płynie. 

Dwójka dzieci powinna zatańczyć.(W czytelni dla dzieci) 

 

Zadanie 4 
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Braci Grimm nie tylko dzieci znają, także i dorośli po ich baśnie sięgają. Twórców Kopciuszka już 

znamy, teraz na kolejny tytuł ich baśni czekamy. Wiedzy szukajcie wśród książek dla dużych.   

 

Grupa powinna odnaleźć min. 1 tytuł innej baśni autorstwa braci Grimm. Otrzymują obrazek 

pantofelków. (Wypożyczalnia dla dzieci) 

 

Zadanie 5 

Baśnie nie tylko bracia Grimm opowiadali. Andersen i Perrault też wiele historii napisali. Macocha 

Kopciuszka i do nich dotarła i  poprawność  tytułów zatarła. Przywróćcie harmonię w baśniowych 

utworach,  zaprowadźcie porządek w  tych literowych stworach. Poprawne tytuły zapiszczcie. 

   1. Dziewczynka z pałkami 
   2. Smutna Królewna 
   3. Pies w butach 
   4. Drewniany żołnierzyk 
   5. Łagodne łabędzie 
   6. O rybaku i łuskanej rybce 
   7. Królowa Mrozu 
   8. Jaś i Kasia 
   9. Śliczne kaczątko 
 
 
Zadanie 6 

Przyszła pora też na sztukę. Dobra wróżka was wybrała, sprawcie by znów czarowała. 

Zróbcie szybko już za chwilę, rzecz która ta ma magiczną siłę. 

 

Obie grupy powinny wykonać 2 różdżki. (W czytelni dla dzieci) 

 
Zadanie 7 

Bracia Grimm nie tylko o „Kopciuszku” opowiadali. Wyjdź z niewiedzy mroku i podaj liczbę stron 

baśni „Jaś i Małgosia” wydanej w 1987 roku. Sprawdź w sieci wiedzy, lecz nie na papierze. 

 

Zadanie 8 

Cel tej misji jest już blisko! By świat baśni uratować, musicie teraz Kopciuszka na bal przygotować. 

 

Obie grupy powinny odpowiednio przykleić zebrane rysunki do szablonu.(W czytelni dla 

dzieci) 
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Gratulacje młodzi przyjaciele! Osiągnęliście już wszystkie cele. Baśń o Kopciuszku 

uratowana, mam nadzieję, że będzie przez was często czytana! 

  

Opracowała Sabina Konior 

 


