Oto jest Kasia – streszczenie, plan wydarzeń
Streszczenie
Tytułową bohaterką tej krótkiej powiastki jest ośmioletnia dziewczynka o imieniu Kasia. Kasia to
typowa prymuska, pierwsza dziewczyna w klasie ceniona nauczycieli i stawiana innym kolegom
za wzór. Mimo tego, że dziewczynka dobrze radzi sobie w szkole, jej relacje rodzinne nie należą
do najlepszych. Kasia wynoszona ciągle na piedestał staje się samolubna, a wiecznie
rozpieszczana przez rodziców traci dobre relacje ze starszym o cztery lata bratem Jurkiem.
Dwulicowość Kasi (w szkole miła i grzeczna; w domu agresywna i krnąbrna) stawała się coraz
bardziej widoczna i uciążliwa. Rodzice starali się tego nie zauważać i bagatelizowali problem.
Wszystko zmieniło się jednak w chwili, gdy urodziła się młodsza siostrzyczka Kasi – Agnieszka.
Z chwilą pojawienia się Agnieszki dotychczasowe życie Kasi legło w gruzach. Coraz częściej
zaczęły pojawiać się w niej wybuchy zazdrości. Chcąc zwrócić na siebie uwagę rodziców (teraz
skupia ją tylko Agnieszka), dziewczynka zaniedbuje szkołę, przynosi złe oceny, staje się
agresywna, ma kłopoty z kolegami. Jej złe zachowanie widać też w domu. Kasia czuje się
nieważna i niepotrzebna – wszyscy zachwycają się tylko Agniesią. W Kasi zaczyna się więc
rodzić zrozumiały bunt prowadzący do samozniszczenia, do całkowitej zmiany jej
dotychczasowego sposobu myślenia o sobie i innych, a także do zmiany sposobu w jaki
traktowała innych. Zanim jednak nastąpi ta metamorfoza, dziewczynka coraz bardziej pogarsza
swoją i tak już trudną sytuację. Na dodatek w szkole pojawia się nowa uczennica - Antolka,
która zajmuje jej miejsce i jest powszechnie lubiana i doceniana. Z powodu kiepskich ocen do
szkoły zostaje wezwany ojciec Kasi. Na wieść o tym, że dziewczynka pogorszyła się w nauce,
prosi Jurka, by pomógł siostrze w lekcjach. Na efekty nie trzeba długo czekać – Kasia znów
zaczyna przynosić dobre stopnie. Nie jest to jednak jeszcze punkt zwrotny w jej życiu.
Prawdziwą metamorfozę przechodzi dopiero w dniu, gdy rodzice wychodzą i zostawiają jej pod
opieką młodszą siostrzyczkę. Kasia nie traktuje tego zadania zbyt poważnie. Nie zamierza
wcale troszczyć się o siostrę i mieć jej na uwadze. Zajęta swoimi sprawami wychodzi do
swojego pokoju pobawić się zabawkami. W tym momencie pozostawione bez opieki niemowlę,
niefortunnie przewraca się w łóżeczku na brzuszek i zaczyna się dusić. Przestraszona Kasia w
porę jednak zareagowała. Przeżycie to bardzo nią wstrząsnęło – siostrzyczka w efekcie
nieszczęśliwego wypadku zachorowała na zapalenie płuc.
Od teraz Kasia zmieniła się nie do poznania. Zaczęła troszczyć się o siostrę. Czuła się za nią
odpowiedzialna i wiedziała, że bardzo ją kocha – za nic nie chciałaby wyrządzić jej krzywdy.
Zrozumiała też, że w Agniesi nie powinna upatrywać swej rywalki, gdyż rodzice darzą je obie
taką samą miłością. Pragnęła, aby siostrzyczka jak najszybciej wróciła do zdrowia.
Wyraźna zmiana jaka zaszła w Kasi przewartościowała jej dotychczasowe spojrzenie na świat i
myślenie o sobie. Dziewczynka zrozumiała co w życiu najbardziej się liczy. Postanowiła
troszczyć się o ukochaną siostrzyczkę i być pomocną i uczynną rodzicom.
Kasia zmieniła się na korzyść pod wieloma względami. Stała się bardziej życzliwa, wyrozumiała
i mniej egoistyczna. Docenili to rodzice i nauczyciele. Dziewczynka na nowo odzyskała
sympatię kolegów, znów była radosna, a jej rodzina tak jak dawniej żyła w zgodzie i szczęściu.
Plan wydarzeń
1. Prezentacja głównej bohaterki – Kasi.

2. Kłótnie z bratem Jurkiem.
3. Pojawienie się w klasie nowej uczennicy – niechęć do Antolki.
4. Niespodziewany wyjazd mamy.
5. Nowy członek rodziny – niezadowolenie Kasi z tego, że będzie miała siostrzyczkę.
6. Zazdrość Kasi – to Agnieszka jest w centrum uwagi rodziców.
7. Frustracja, złość i smutek dziewczynki – narodziny buntu.
8. Pogorszenie wyników w nauce.
9. Niekoleżeńskie postępowanie Kasi.
10. Kolejne kłamstwa.
11. Zagrożenie, że Kasia nie zda do następnej klasy.
12. Jurek pomaga Kasi w lekcjach - poprawa w nauce.
13. Wyjazd rodziców – Agnieszka pod opieką Kasi.
14. Nieszczęśliwy wypadek – Agniesia przewraca się w łóżeczku i dostaje zapalnia płuc.
15.Wyrzuty sumienia Kasi.
16. Wyzdrowienie Agnieszki.
17. Wyraźna metamorfoza Kasi.
18. Kasia zaczyna rozumieć swe błędy. Troskliwie opiekuje się siostrzyczką.
19. Dziewczynka znów zaczyna być lubiana przez kolegów i nauczycieli.
20. Poprawa zachowania Kasi i powrót do dawnego życia.

