
KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA 

TRADYCJE I ZWYCZAJE ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 

 

Dzień dobry, 

Dzisiaj przygotowałam dla Ciebie kilka zadań związanych z tematem Świąt 

Wielkanocnych. Zapraszam. 

 

Zadanie 1 

Proszę posłuchaj opowiadania, które dla Ciebie napisałam, a następnie 

wykonaj zadania: 

Tego ranka Ania obudziła się bardzo wcześnie rano. Już od kilku dni zastanawia 

się nad tym, jak będą wyglądać w tym roku Święta Wielkanocne. To będą 

wyjątkowe święta, ponieważ przyjeżdża jej ciocia, wujek i kuzynka.  

-Aniu. Dlaczego już nie śpisz?- zapytała mama. 

-Mamo, mamo! Za 5 dni przyjedzie ciocia, wujek i Kasia. To będzie Wielka 

Sobota, a wtedy wszyscy święcimy pokarmy. 

- To prawda córeczko, ale nie rozumiem, dlaczego tak się tym martwisz. 

- Mamo w tym roku potrzebujemy już dwa koszyczki: jeden dla nas, a drugi dla 

naszych gości, a na dodatek podwójną ilość jedzenia. Chciałabym, aby w tym 

roku znalazło się w koszyczku to, co powinno w nim być.  

- Dobrze kochanie. Jeszcze dzisiaj pójdziemy na zakupy. 

-Mamo, dziękuję Ci bardzo! Ale wiesz…..mam kłopot. Nie pamiętam , co 

powinnam włożyć do koszyczka? 

- Hm… zaraz coś na to poradzimy. 

 

Zadanie 2 



Proszę pomóż Ani wybrać, które produkty powinny znaleźć się w koszyczku 

wielkanocnym. Poniżej znajduje się koszyk i zdjęcia produktów. Proszę 

wybierz właściwe. Możesz wyciąć koszyczek i zdjęcia , a potem przykleić 

zdjęcia na koszyk. Możesz też połączyć produkt z koszyczkiem na kartce. Przy 

okazji dokonywania wyboru nazwij proszę produkty i podpisz je.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Zdjęcia produktów- Proszę wybierz 

  

 

   

 

 



    

 

                        

 

        

 

Zadanie 3 



Proszę sprawdź, czy masz w swoim domu produkty, które włożyłeś/Aś do 

koszyczka. 

 

Zadanie 3- zabawa ruchowa  „Zajączek” 

Proszę pobaw się z drugą osobą. Zapraszam Ciebie i Rodzica lub Rodzeństwo. 

Dziecko i dorosły stają się na chwilę zającami, skaczą po pokoju. Na sygnał 

dźwiękowy ( dźwięk marakasa, dzwoneczka czy też klaśnięcia- proszę umów 

się z dzieckiem, jaki to będzie sygnał), zajączki zamieniają się w kłębek i udają, 

że śpią. Potem zajączki budzą się i ponownie biegają.  

Życzę Ci owocnej nauki i zabawy. 

Aneta Trojanowska 

 


