
Kto musi pracować w nocy?

O, jedzie policja. Kogut 
na dachu policyjnego 
samochodu miga na 
niebiesko.

W drodze powrotnej do domu Iga, Jakub i tata 
przechodzą obok przystanku autobusowego. Czeka 
tam kilkoro ludzi, którzy są właśnie w drodze do pracy. 
W wielu fabrykach pracuje się przez całą dobę. Strażacy 
i policjanci dniem i nocą są na służbie i pomagają, gdy 
tylko zajdzie taka potrzeba. W szpitalu też zawsze ktoś 
czuwa.

Pokaż mi, jak można poprosić policjanta o pomoc.

Porozmawiaj z dzieckiem o tym, kim są policjanci, co robią, jakie są ich zadania. Opowiedz, dlaczego 
pracują też w nocy, kiedy inni ludzie śpią. Na spacerze pokaż dziecku policjanta i policyjny samochód. 
Powiedz mu, w jakich sytuacjach może zwrócić się po pomoc do policjanta (np. kiedy zgubi się na ulicy). 
Przećwiczcie taki dialog w domu.

Narysujmy razem szpitalną salę. 

Przypomnij dziecku sytuację, kiedy obudziło się w nocy z powodu choroby i chciało, żeby przy nim 
być. Opowiedz o pracy lekarzy i pielęgniarek i o tym, że chorzy ludzie potrzebują pomocy przez 
całą dobę. Zachęć dziecko do narysowania tego, jak wyobraża sobie szpital i lekarzy. Pobawcie się 
w szpital, w karetkę itp. 
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Robotnicy w fabryce samochodów 
też mają nocną zmianę. Praca przy 
taśmie produkcyjnej trwa cały czas.

Pielęgniarka rozpoczyna 
swój nocny dyżur 

wieczorem. I aż do 
wczesnego ranka troszczy 

się o pacjentów.

Piekarze także pracują 
w nocy, abyśmy rano 
mogli mieć świeże 
bułeczki. Mhm, ale 
pachną!
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Zaufanie
Uczucie, że nie jest się osamotnionym i nie trzeba liczyć tylko na siebie, jest niezwykle ważnym elementem poczucia 
bezpieczeństwa. Warto mówić dziecku o innych ludziach, których praca i zaangażowanie tworzą dobre warunki życia 
dla wszystkich. Poczucie bycia częścią wspólnoty ludzi wspiera dobre samopoczucie i ufność dziecka. Aby dziecko 
czuło się bezpiecznie i chętnie nawiązywało kontakt z innymi, a w razie potrzeby zwracało się do nich po pomoc, warto 
rozmawiać z nim o innych, opowiadać o tym, co robią, czym się zajmują, jacy są. Wiedza dotycząca różnych zawodów 
pozwala dziecku zwiększać poczucie bezpieczeństwa i poszerzać swoją orientację w świecie. Dzięki temu maluch wie 
na przykład, że nawet kiedy on śpi, inni ludzie dbają o jego bezpieczeństwo, o to, żeby miał co jeść, czy czuwają nad jego 
zdrowiem. W świecie małego dziecka za wszystko odpowiedzialny jest wszechmocny rodzic. Warto mu uświadomić, że 
prócz niego można liczyć również na innych ludzi.

http://bit.ly/AIM-PROMO



