
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, a następnie wykonaj zadania: 

Adam każdego dnia chodził z dziadkiem na spacery w poszukiwaniu wiosny i 

Wielkanocy. Marzył o tym, aby spotkać zajączka. W lesie oddychał świeżym 

powietrzem. Co chwilę omijał błotniste miejsca. W pewnym momencie, w oddali 

zobaczył polanę z czymś fioletowym. Kiedy dotarł na miejsce, zobaczył, że to 

fiołki. Nagle Adaś zamknął oczy , a słońce świeciło mu w twarz. Był szczęśliwy. 

Ale co to? Chłopiec patrzy i patrzy , nie może uwierzyć w to, co widzi. Zajączek, 

prawdziwy zając! Pomyślał więc, że święta są coraz bliżej. Potem usłyszał śpiew 

skowronka.Niestety Adam zabłądził podczas spaceru. Udało mu się dotrzeć 

jednak do domu leśniczego. Zapukał do drzwi i zapytał leśniczego, czy pomoże 

mu zawieźć go dziadka. Ten zgodził się od razu. W trakcie drogi powrotnej 

chłopiec opowiedział leśniczemu, że spotkał zająca i dzięki temu ten dzień stał 

się dla niego wyjątkowy. Adaś długo myślał nad tym, co włoży do koszyczka 

wielkanocnego, kiedy pójdzie ze swoją rodziną do kościoła święcić pokarmy.  

Zadanie 2 

Proszę pomóż Adamowi 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.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 


