OPOWIADANIE „WIOSENNY SPACER”- dzieci

starsze

Zabawa w pantomimę – dorosły czyta- dziecko pokazuje ruchem i mimiką usłyszany
tekst. Podczas czytania dorosły zatrzymuje się w miejscach oznaczonych (), aby dać
dziecku czas na wymyślenie i przedstawienie gestu.

Zbliżał się koniec zimy. Na dworze było pochmurno (), wiał zimny wiatr() i co chwilę
padał deszcz ze śniegiem() . Na dworze było smutno() i w domu też, bo Olek i Tosia
nie mogli wyjść na spacer. I tak przez kilka dni. Aż tu rano, po przebudzeniu (), do
okien dziecięcych pokoi zagląda uśmiechnięte słoneczko i zaprasza je na wiosenny
spacer(). Dzieci szybko wstały (), zjadły śniadanie() , ubrały się() i wyruszyły na
podwórko szukać wiosny. Na dworze była piękna pogoda, słońce łaskotało noski dzieci
swoimi ciepłymi promykami, a wiosenny wiatr rozwiewał im włosy(). W ogrodzie, zaraz
przy płocie niespodzianka- zakwitła mała sasanka- miała fioletowe płatki i żółty środek,
a na liściach i łodyżce takie śmieszne włoski.
Olek z Tolą poszli dalej() i nagle z coraz bardziej zielonej trawy zobaczyli białe, żółte
i fioletowe kwiatki podobne trochę do tulipanów, ale mniejsze. To były krokusy. Tola
zobacz! ()- krzyknął Olek i pokazał siostrze rosnący w rogu ogrodu duży krzew pokryty
żółtymi kwiatkami. To forsycja, albo złoty deszcz – powiedziała przez otwarte okno
mama.()
Wiosenne kwiatki wprowadziły dzieci w radosny nastrój (). Nagle, co to? Coś , albo
ktoś dzwoni- to skowronek swoim śpiewem powitał je i wiosnę.
W doskonałym humorze () dzieci wróciły do domu na drugie śniadania, które po
wiosennym spacerze smakowało im bardziej niż zwykle.

Rozmowa z dzieckiem: czy pogoda może mieć wpływ na nasze samopoczucie?
Zadajemy dziecku proste pytania wynikające z treści opowiadania:









jaki humor na początku opowiadania miały dzieci?
kiedy dzieci zrobiły się wesołe?
jakie zwiastuny wiosny zobaczyły dzieci w ogrodzie?
czy obserwacja przyrody poprawiła dzieciom humor?
a co ty najlepiej lubisz robić na świeżym powietrzu?
dorosły również mówi, w jaki sposób najchętniej spędza czas na świeżym
powietrzu;
jakie kolory ma wiosna? Jakie kolory dzieci spotkały na spacerze po ogrodzie?
Jaki jest twój ulubiony kolor?- określenie ulubionego koloru dziecka i
dorosłego ( może być każdy inny)

