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Zazwyczaj pod pojęciem światła rozumiemy intuicyjnie przeciwieństwo 

ciemności, ponieważ w świetle po prostu widzimy: ludzi, zwierzęta, 

przedmioty. Jednak światło jest zjawiskiem o wiele bardziej złożonym.

Tajemnice
światła

Czym więc jest światło?
Jednym z pierwszych, który zdawał sobie sprawę z istoty tego pytania,  
był wielki angielski przyrodnik sir Isaac Newton, żyjący na przełomie XVII  
i XVIII wieku. Obciążony mechanicznym myśleniem o przyrodzie Newton 
szybko postawił hipotezę: światło jest strumieniem malutkich kuleczek,  
które lecą jedna za drugą. Można powiedzieć, że była to pierwsza próba 
udzielenia odpowiedzi na pytanie, czym jest światło?  
Były też inne koncepcje, takie jak angielskiego  fizyka Thomasa Younga,  
który twierdził, że światło jest falą.

Światło jest realnym zjawiskiem fizycznym rejestrowanym przez jeden ze 
zmysłów – wzrok. Nie można go posmakować, ani powąchać, a jedynie 
zobaczyć. Zachowuje się wedle praw fizycznych, szczególnie optyki 
geometrycznej, która wiele cech światła opisuje w sposób przejrzysty 
i intuicyjny. W wyniku oddziaływania światła a ściślej, dzięki niesionej przez  
nie energii rośliny rosną, wytwarzając sobie pokarm, niektóre substancje  
– samodzielnie świecą lub nabierają cech, które nazywamy potocznie kolorem.

Światło to jedna z form energii, dzięki której jest możliwe życie na Ziemi.  
Należy zdać sobie sprawę, że wytwarza ją nasza gwiazda dzienna – Słońce. 
Przez miliardy kilometrów kosmicznej pustki energia ta dociera  
m.in. do Ziemi i ogrzewa ją dostatecznie, by podtrzymać istnienie życia.
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W krainie  
światła

1. Szukanie odpowiedzi na pytanie: „Czym jest światło?”
Formy pracy: z całą grupą

Pomoce: nie potrzebne 

Przebieg: Zgromadź grupę na dywanie. Stwórz atmosferę zaciekawienia. 
Powiedz, że słyszałaś słowo „światło”, ale nie wiesz, co ono oznacza. 
Udawaj, że nie rozumiesz i poproś dzieci o wyjaśnienia.

2. Ćwiczenia dramowe „Dzień i noc”
Formy pracy: z całą grupą

Pomoce: emblematy słońca i księżyca

Przebieg: Zaproponuj zabawę, podczas której dzieci będą mogły ruchem 
opowiedzieć, jakie czynności można wykonywać w ciągu dnia i nocy. 
Emblematy słońca i księżyca będą dla nich wskazówką, o jaką porę doby 
chodzi.

3. Źródła światła
Formy pracy: z całą grupą

Pomoce: ilustracje przedstawiające żarówkę, lampę, świecę, zapałki, 
słońce, błyskawicę, gwiazdę, latarkę 

Przebieg: Poproś dzieci, by usiadły na dywanie w kręgu i zaprezentuj  
im obrazki. Poproś dzieci o pomoc przy ich grupowaniu. Zaznacz, że  
nie wiesz, jak to zrobić. Spróbujcie wspólnie nazwać poszczególne grupy 
źródeł światła. Kryteria podziału powinny kształtować się pod względem 
pochodzenia (naturalne/sztuczne), jasności, użyteczności w życiu 
codziennym.

4. Ćwiczenia dramowe „Słońce” 
Formy pracy: z całą grupą

Pomoce: płyta z muzyką relaksacyjną, odtwarzacz CD, dyktafon, tekst 
własny 

Przebieg: Poproś dzieci, by wygodnie ułożyły się na dywanie i spokojnym 
głosem opowiadaj:

Zamknijcie na chwilę oczy. Oddychajcie powoli, a powietrze wypuszczajcie 
nosem. Jeszcze raz. Spokojnie wdychamy i wydychamy, wdychamy 
i wydychamy powietrze. Teraz wyobraźcie sobie, że jesteście małą kropeczką. 
Kropeczka ta jest jeszcze mała, ale z każdym wdechem i wydechem powietrza 
rośnie i rośnie. Staje się coraz większa i większa. O! Jest już olbrzymią żółtą 
kulą. To słońce. Jesteście słońcem. Słońce ogrzewa kwiatki, które swe 
kolorowe główki zwracają do Was – słońca. Czujecie ich zapach, bo cały 
czas wdychacie i wydychacie, wdychacie i wydychacie powietrze. Kwiaty 
rosną tuż przy małej rzeczce, w której zanurzacie jeden promyk słońca, potem 
drugi promyk, trzeci promyk, potem czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. Ach 
jak ciepła, przyjemna jest woda. Woda szumi, szepce i zaprasza do siebie 
zwierzęta i ludzi. Zwierzęta, ludzie i rośliny tulą się do Waszych promyków. 
Słoneczko jest zadowolone i szczęśliwe, uśmiecha się i głaszcze wszystkich 
swoimi promykami. Słoneczko to Wy. Teraz otwórzcie oczy i usiądźcie powoli. 

Na zakończenie zajęć poproś dzieci, by podzieliły się swoimi wrażeniami 
i odczuciami. Wyjaśnij, że ich wypowiedzi będziesz nagrywać. 
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1. Badanie właściwości światła  
 – obserwowanie załamywania się światła

Formy pracy: z całą grupą 

Pomoce: latarka, 4 kartki z dziurami różnej wielkości po środku, karton 
podziurkowany, dzbanek nieprzezroczysty, szklanka z wodą, flamaster, 
łyżeczka, pudełko kartonowe, lusterko, pryzmat 

Przebieg: Poproś dzieci do stolika. Powiedz, że w tym doświadczeniu 
będziecie obserwować drogę światła. A na drodze światła będą się 
pojawiać różne przeszkody. W trakcie przeprowadzania doświadczeń 
rozmawiaj swobodnie z dziećmi. Pozwól na wyciąganie i formułowanie 
samodzielnych wniosków.

	 zapal latarkę w ciemnym pomieszczeniu 

 na ścianie widać tylko jasną plamę

	ustaw kartki z dziurkami w jednej linii i skieruj na nie światło latarki, 
zaczynając od karki z największym otworem 

 jeżeli przez ostatni otwór widać choć odrobinę światła z latarki,  
oznacza to, że światło rozchodzi się zapewne po liniach prostych.

	 skieruj światło latarki na podziurkowany karton 

 czy przez wszystkie otwory światło przedostało się na drugą stronę 
kartki?

	postaw dzbanek na stole naprzeciw ściany i skieruj na niego światło 
latarki 

 powstaje cień

	 zaświeć latarkę i na drodze światła postaw wypolerowaną do połysku 
łyżeczkę 

 światło nie biegnie prosto, lecz odbija się od lustrzanej powierzchni 
i zmienia kierunek biegu

	do pustej szklanki włóż łyżeczkę, a następnie napełnij szklankę do 
połowy wodą

 obserwujemy załamanie światła na granicy woda-powietrze,  
które sprawia, że mamy wrażenie zgiętej łyżeczki

	w zaciemnionym pomieszczeniu do pojemnika z wodą wstaw  
pod kątem około 60 stopni lustro i skieruj na nie wąski snop silnego 
światła, np. z latarki 

 na ścianie powstanie tęcza

Co 
potrafi 
światło?
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1. Zabawa ruchowa „Czy masz ten kolor?”
Formy pracy: z całą grupą

Pomoce: odtwarzacz CD, płyta z dowolną muzyką, chusta animacyjna 

Przebieg: Poproś dzieci, by stanęły wokół chusty, przy wybranym 
kolorze. Określcie wspólnie, którego koloru brakuje w chuście. Następnie 
wybierz dwie osoby, które wchodzą na chustę bez obuwia. Zaproś dzieci 
do zabawy przy muzyce. Dzieci, podskakując przesuwają się w prawą 
stronę. Gdy muzyka cichnie, dzieci zatrzymują się na jakimś kolorze 
chusty i wówczas u siebie lub u kogoś innego wskazują coś, co jest 
w tym samym kolorze. 

Zabawę powtarzamy kilkukrotnie. 

2. Zabawa badawcza „Własna tęcza”
Formy pracy: z całą grupą

Pomoce: lusterka, plastikowe miseczki wypełnione wodą, białe tektury 
lub papiery, latarki 

Przebieg: Podziel dzieci na cztery zespoły i zaproś je do stolików, gdzie 
zostały przygotowane materiały do eksperymentowania. Porozmawiaj 
o nich. Poproś dzieci, by lusterko zanurzone w wodzie trzymały tak, aby 
ostre światło słoneczne lub elektryczne padało na jego powierzchnię. 
Niech poszukają takiego ustawienia lusterka, by na pobliskiej białej 
ścianie ukazał się fragment tęczy. W trakcie eksperymentowania 
prowadź z dziećmi indywidualne rozmowy.

3. Zabawa „Kolorowe koła”
Formy pracy: z całą grupą

Pomoce: koła z papieru o średnicy nie większej niż 10 cm (twarda 
tektura oklejona białym papierem lub lepiej KAPPA do nabycia 
w sklepach plastycznych), sznurek o długości około 1 metra.

Przebieg: Dzieci dzielą koła na 6 równych części z jednej strony i malują 
je na kolory tęczy (bez fioletu). Z drugiej strony dzielą koło na 3 części 
i malują je na czerwono, niebiesko i zielono. Wykonują dwa otwory, 
każdy oddalony o centymetr od środka koła i przeciągają przez nie 
sznurek, zawiązując go na końcu. Dzieci skręcają i rozkręcają sznurek, co 
powoduje obrót koła 

(szybki obrót koła powoduje, że nie widzimy rozdzielonych kolorów – nasze 
oczy nie mogą odróżnić poszczególnych barw, które zlewają się w jeden 
szarawy z podbarwieniami odcień).

Zabawy  
z tęczą
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Zabawy 
światłem 
i cieniem

1. Zabawa ruchowa „Jasno – ciemno”  
 – świadome przeżywanie ciemności 

Formy pracy: z całą grupą

Pomoce: kaseta magnetofonowa lub płyta CD z dowolnym utworem 
muzycznym, magnetofon lub odtwarzacz CD

Przebieg: Poproś dzieci, aby usiadły tworząc krąg. Wyjaśnij reguły 
zabawy. Poproś, by każde dziecko poszukało sobie kolegę/koleżankę 
do pary. Włącz muzykę i zachęć dzieci do poruszania się w parach. 
Po chwili zgaś światło i zachęć ich do dalszego poruszania się w takt 
muzyki. Następnie znów zapal światło, a dzieci w dalszym ciągu 
zachęcaj do poruszania się w takt muzyki. Zaproponuj zmianę w parach. 

Powtórz zabawę kilkakrotnie. 

2. Zabawa „Dziwne cienie”  
 – pokonywanie strachu przed ciemnością

Formy pracy: z całą grupą

Pomoce: latarki dla każdego dziecka 

Przebieg: Usiądź z dziećmi na dywanie i wyjaśnij, do czego potrzebne 
są latarki. Następnie zgaś światło i zapal jedną latarkę. Robi się troszkę 
jaśniej. Co możemy zobaczyć? Oglądajcie wspólnie cienie, jakie 
powstały. Porozmawiaj o nich z dziećmi. Później poproś, aby dzieci 
wstały, włączyły swoje latarki i poruszały nimi tak, by cienie powstawały 
na ścianie, na podłodze, by powiększały się, wspinały po ścianach, 
tańczyły. Poproś dzieci o zgaszenie latarek i na dany znak jednoczesne 
zapalenie kilku latarek tak, by strumień światła skierowany był w jednym 
kierunku. Wtedy to miejsce w pomieszczeniu staje się o wiele jaśniejsze 
niż pozostałe miejsca. 

Zachęć dzieci do oświetlania w ten sposób innych miejsc w sali.
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Jak 
powstaje 
cień?

1. Zabawa ruchowa „Chodzę za tobą, jak cień” 
 – doskonalenie umiejętności orientacji w przestrzeni

Formy pracy: z całą grupą

Pomoce: płyta CD z dowolną muzyką, odtwarzacz CD

Przebieg: Poproś dzieci, by dobrały się w pary. Wyjaśnij reguły zabawy. 
Przy włączonej muzyce, jedna osoba prowadzi, a druga idzie tak samo, 
jak ona. Każdy ruch jest dokładnie powtarzany. Przerwa w muzyce 
sygnalizuje zmianę – osoba, która prowadziła, jest teraz cieniem. 

Zabawę powtórz kilkukrotnie.

2. Zabawa badawcza „Jak powstaje cień?” 
 – obserwowanie zmian zachodzących podczas kierowania strumienia  
 światła na różne przedmioty

Formy pracy: z całą grupą

Pomoce: dzbanek przeźroczysty i nieprzeźroczysty, latarka

Przebieg: Poproś dzieci do stolika. Powiedz, że będziecie obserwować, 
w jaki sposób powstaje cień. W trakcie przeprowadzania doświadczenia 
rozmawiaj swobodnie z dziećmi. 

Pozwól na wyciąganie i formułowanie samodzielnych wniosków.

Na stoliku postaw przeźroczysty dzbanek, naprzeciwko ściany i skieruj 
na niego światło latarki. Obserwuj z dziećmi, co się dzieje. Następnie 
weź nieprzeźroczysty dzbanek i też skieruj na niego światło latarki. 
Również obserwuj, co się dzieje. 

Porównaj wspólnie z dziećmi wyniki obydwu doświadczeń.

3. Eksperymentowanie  
 – zdobywanie doświadczeń i wiedzy

Formy pracy: z całą grupą

Pomoce: szary papier, flamastry, latarki

Przebieg: Pozwól dzieciom dobrać się w zespoły. Zaproponuj im 
samodzielne wykonanie doświadczeń i obserwowanie, jak powstaje 
cień. W trakcie wykonywanych doświadczeń prowadź swobodne 
rozmowy z dziećmi. Na ścianie powieś szary papier. Pomóż dzieciom 
ustawić przedmioty na stoliku i odrysowywać ich cienie.


