
Na ulicach 
palą się latarnie. 
A w domach włącza się 
światło. Dzięki temu możemy 
widzieć w ciemności.
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Pobawmy się w teatr cieni. 

Skorzystaj z lampki nocnej lub latarki. Możecie robić kształty za pomocą rąk lub oświetlać różne codzienne 
przedmioty. Przyglądajcie się, czym cień różni się od oryginału, zgadujcie, od jakiego przedmiotu pochodzi 
dany cień. Zróbcie to w całkowitych ciemnościach, aby dziecko przyzwyczajało się do braku światła 
i kojarzyło go z przyjemną zabawą.
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Różnorodność
Dzieci obserwują świat i widzą, że nie wszyscy zachowują się tak samo i nie wszyscy wieczorem robią to samo, co wasza 
rodzina. To budzi ciekawość dziecka, a także chęć zrozumienia tych różnic. Rozmawiaj z dzieckiem o różnych zwyczajach 
rodzinnych, domowych, kulturowych (możesz skorzystać z rysunku w książce lub z innych źródeł). Wyjaśnij różnice 
w zachowaniu pomiędzy dorosłymi i dziećmi, osobami o różnych zawodach, zwierzętami aktywnymi nocą i za dnia. Zadbaj, 
aby dziecko znało różnorodność świata i rozumiało, dlaczego ludzie zachowują się w odmienny sposób (aby rozumiało sens 
i cel różnych zachowań, by nie musiało ich traktować jako narzuconych i niezrozumiałych nakazów).



Wieczór jest czasem szczególnym. Cichną odgłosy dnia. 
Na ulicach robi się spokojniej. Ludzie wracają do domu. 
Jedzą wspólnie kolację i opowiadają sobie, co przeżyli w ciągu 
dnia. Niektórzy wykorzystują ten czas spokoju na czytanie 
lub oglądanie telewizji. Jedni jeszcze pracują. 
Inni siedzą wygodnie na balkonie. Ktoś inny poszedł już 
do łóżka. A ty co robisz wieczorem?

Co Iga odkryła w świetle latarki?

Jak ludzie spędzają wieczór?
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Narysuj człowieka i wskaż na nim, które części ciała trzeba myć wieczorem.

Porozmawiaj z dzieckiem o tym, dlaczego warto się myć wieczorem. Spróbujcie przepomnieć sobie, 
czy wasze domowe zwierzątko też myje się przed pójściem spać i po co to robi. Za
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Zaprzyjaźnij się z ciemnością
Żeby dziecko nie bało się ciemności, ważne jest nauczenie go, jak można sobie z nią radzić. Opowiedz dziecku, jak 
człowiek na przestrzeni wieków kreował różne sposoby pokonywania ciemności. Opowiedz o ogniu, prądzie, a także 
o możliwości korzystania z informacji płynących z innych zmysłów poza wzrokiem (słuchu, węchu).

http://bit.ly/AIM-PROMO



