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PROPOZYCJE DZIAŁAŃ DLA DZIECI

„Jak Kasia szukała wiosny”- opowiadanie Bożeny Koronkiewicz

 - Mamusiu! W nocy znowu spadł śnieg, a dziadek wczoraj mówił, że gęsi
już przyleciały, a to znak, że przyszła wiosna. Jak to więc jest z tą wiosną?
– spytała Kasia pewnego sobotniego ranka.
- To prawda, przylatujące gęsi zwiastują wiosnę. Pięknie wyglądają, gdy
tak lecą kluczem, a lecą z daleka i raczej się nie mylą co do wiosennej
pory. Myślę, że wiosna może być blisko, może pójdziemy jej poszukać po
śniadaniu?
- A po czym ją poznamy? Jak wygląda wiosna? – zapytała Kasia.
- Zobaczymy – odpowiedziała mama.
Gdy Kasia zjadła płatki z mlekiem, obie się ciepło ubrały i poszły w stronę
lasu.
- Spójrz Kasiu, co tam wychodzi spod śniegu w ogródku pani Dorotki?
Widzisz te kwiatki?
- Tak, są białe jak śnieg, trudno je zauważyć.
- No właśnie, przebijają się przez śnieg ku słońcu i dlatego nazywają się
przebiśniegami.
A popatrz tam, bardziej przy ogrodzeniu na te fioletowe kwiatki. To prymulki, inaczej zwane 
pierwiosnkami, bo to pierwsze oznaki wiosny.
- Pamiętam, że w tamtym roku były u pani Dorotki również takie różowe
i żółte – przypomniała sobie Kasia.
- Tak, są ich różne kolory – potwierdziła mama.
Kiedy przechodziły obok rzeki, Kasia krzyknęła z zachwytem:
- Zobacz, mamusiu, bazie!
- No właśnie, to kotki wierzbowe, pojawiają się na wierzbie jeszcze przed
listkami i z całą pewnością oznaczają nadejście wiosny. Ale zobacz, na
wielu krzewach są już spore pączki, wkrótce będą z nich listki. Oj, zgrzałam się w tym zimowym 
ubraniu. A słyszysz jak ptaki śpiewają?
- To ja już wiem, po czym poznać, że nadchodzi wiosna. A kiedy przylecą
bociany?
- Pewnie niedługo – uśmiechnęła się mama – ale wtedy to już nie będziesz miała wątpliwości, że 
nadeszła wiosna.

Rozmowa na podstawie treści opowiadania.
- Jakie ptaki zwiastują wiosnę?
- Gdzie Kasia szukała wiosny?
- Jakie kwiaty zobaczyła Kasia w ogródku pani Dorotki?
- Jak nazywały się fioletowe kwiatki?
- Co Kasia zobaczyła obok rzeki?
- na przylot jakich ptaków czekała Kasia?

„Po czym poznajemy wiosnę” – rozwiązywanie zagadek.
Leci z daleka nie myląc drogi,
Długi, czerwony dziób ma i nogi.
Dla nas to miła wiosny oznaka,
Lecz żaby boją się tego ptaka.                               (bocian)



Te szare kotki nie piją mleka,
Ucieszą, kiedy na wiosnę czekasz.
Nie mają wąsów ani ogonów.
Zerwij je z drzewa, wstaw do wazonu.               (bazie)

Gdy śnieg się stopi, zaświeci słońce,
Rośnie przy domu, rośnie na łące.
Zielona, rano pokryta rosą,
Miło jest po niej pochodzić boso.                       (trawa)

Choć najpierw małe, cierpliwie czekaj,
Bo je zobaczysz nawet z daleka
Wiosną na drzewach i krzewach wszystkich.
Z nich się rozwiną niedługo listki.                       (pączki)

Pierwszy wiosenny kwiatuszek biały
Jest delikatny, jakby nieśmiały.
Ale w nim drzemie ogromna siła,
Bo się potrafi przez śnieg przebijać.                 (przebiśnieg)

Gdy jeszcze wiosny nie widać wiele,
A innym ptakom nie w głowie trele,
Leci nad polem szara ptaszyna
I pięknym śpiewem dzień rozpoczyna.             (skowronek)

„Oznaki wiosny” – rozwijanie funkcji językowych.
Słowa będące rozwiązaniem zagadek dzieci wykorzystują do ćwiczeń językowych:
- dzielą na sylaby i głoski
- wyróżniają pierwszą głoskę
- układają z nimi zdania

„Pani Wiosna” - praca plastyczna według  pomysłów dzieci
(technika dowolna- rysowanie, malowanie, wycinanie i naklejanie, itp.)


