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Czy tajemnicy zawsze trzeba dotrzymywać?

Są dwa rodzaje sekretów i tajemnic: 

q DOBRE, których TRZEBA dotrzymywać, i 
q ZŁE, których NIE WOLNO dotrzymywać.

DOBRE sekrety przynoszą niespodziankę i radość, czasem są potrzebne i pomocne.

ZŁE sekrety sprawiają przykrość, krzywdzą, bolą, nawet mogą być niebezpieczne.

O złych sekretach trzeba powiedzieć dorosłemu!

CZĘŚĆ I

DOBRE SEKRETY
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Dobre sekrety przynoszą radość 

Dobry sekret jest niespodzianką, która po ujawnieniu przynosi radość 

i mile zaskakuje.

q Tato (a może mama?) się ucieszy, kiedy nic nie mówiąc wcześniej, podlejesz
ogródek.
qMama (a może tato?) będzie mile zaskoczona, kiedy posprzątasz mieszkanie. 
q Rodzice też bardzo się ucieszą, kiedy umyjesz włosy i zęby bez przypo -

minania.
q Radość sprawi im przygotowany w tajemnicy rysunek z okazji Dnia Matki lub

Dnia Ojca.
Planując niespodziankę, nie zdradzaj jej, zachowaj ją w sekrecie! 
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Rodzice poczują się szczęśliwi, kiedy
dowiedzą się, że umiesz już jeździć
na rowerze.
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Dobre sekrety to miłe niespodzianki. 
Trzymaj je w tajemnicy

Niespodzianki mają mile zaskoczyć osoby, które lubimy i kochamy.  Dlatego nie
wolno o nich uprzedzać.  
q Razem z mamą  kupiliście prezent dla taty, który wręczycie mu następnego

dnia wieczorem. Cicho-sza, nic nie mów, bo nie będzie miał radości 
z niespodzianki. 

10




