И ти можеш описати долазак пролећа. Да би то добро урадио посматрај природу свим
чулима. Пусти да ти се очи напуне светлошћу и дубоко удахни. Осети мирис и свежину
пролећа.
Посматрај промене у природи: оближње шуме, или ливаде, њен изглед, изглед стабала,
боју лишћа. Затвори очи. Да ли има ветра? Какве су крошње стабала у дворишту, покрај пута,
у шуми? Какве су ливаде?Додирни листове цветића или кору дрвета. Какви су они? Које је
боје трава и цвеће? Какав је мирис цвећа? Шта раде лептири и птице? Ослушни птице. Каква
је њихова песма, а лет? Има ли росе на трави? Колико јако сија сунце и има ли га у цвету?
Какво је небо? Какве су планине и брда? Којом бојом би се најбоље дочарало зујање пчела?
Да ли облак може бити усамљен и тужан? Опиши боју неба и излазећег сунца. Користи
поређења. Ослушни своје срце. Која осећања се у њему буде? Да ли и себе доживљаваш
као део природе?
Узми оловку и опиши једно : Пролећно јутро.
Не заборави правила доброг писаног састава: правилне, јасне реченице, повезане мисли и
читак рукопис.
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