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Strony w książce 4–7

1. Co sądzisz o pomyśle króla, żeby zakazać ciemności? Spróbuj uzasadnić swoją 
odpowiedź.

Przykładowa odpowiedź: Zakazanie ciemności nie jest prawdziwym rozwiązaniem 
problemu króla. Ciemność jest potrzebna – dzięki niej możemy odpocząć, zapewnia nam 
chłód w gorących porach roku; w ciemności aktywnych jest dużo pożytecznych zwierząt, 
na przykład nietoperze, które polują między innymi na gryzące nas nocą komary.

2. Król postanowił zakazać ciemności, ponieważ się jej boi. Jak sądzisz dlaczego? 
Czy myślisz, że mógł znaleźć inne rozwiązanie?

Przykładowa odpowiedź: To, co na co dzień wydaje nam się doskonale znane, nocą często 
okazuje się inne – cienie zmieniają kształty przedmiotów i zwierząt, a dźwięki podpowiadają 
naszej wyobraźni to, czego nie możemy dostrzec oczami. Jeśli obawiamy się tego, czego 
nie możemy zobaczyć w ciemności, dobrym rozwiązaniem może okazać się nocna lampka 
i zabawa w jej świetle, na przykład w rozpoznawanie po ciemku przedmiotów albo ich cieni – 
dzięki temu można oswoić ciemność i przekonać się, że nie kryje nic strasznego.

3. Zaprojektuj swoją nocną lampkę.
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Strony w książce 8–9

4. Co sądzisz o pomyśle doradców i sposobie, w jaki postanowili przekonać ludzi 
do swojej idei?

Pomocne pojęcia:
PLOTKA – niesprawdzona lub nieprawdziwa wiadomość, rozpowszechniana nieofi cjalnie 
przez ludzi kontaktujących się ze sobą.
FAKE NEWS – nieprawdziwa informacja podana do publicznej wiadomości.
PROPAGANDA – sterowanie poglądami ludzi poprzez podawanie do wiadomości publicznej 
informacji dobranych w przemyślany sposób, często nieprawdziwych.
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Strony w książce 10–15

5. Spróbuj się zastanowić, dlaczego ludzie na początku chcieli Zakazu Ciemności, 
ale po chwili nie byli już z niego zadowoleni.

Przykładowa odpowiedź: Do pomysłu zakazania ciemności przekonała ludzi propaganda. Po 
chwili okazało się jednak, że ciemność również jest ludziom potrzebna – na przykład do tego, 
żeby odpocząć.

6. Czy znasz jakieś sposoby na to, żeby nie dać się nabrać na fałszywe wiadomości?

Przykładowa odpowiedź: Sprawdzanie źródła – jeśli ktoś przekazuje nam jakąś informację, 
możemy go zapytać, skąd ją zna, i wspólnie zastanowić się, czy to źródło jest wiarygodne. 
Inne pytanie, które możemy zadać, brzmi: dlaczego tak myślisz? Często już podczas próby 
wyjaśnienia jakiegoś stanowiska możemy się przekonać, że nie ma ono dobrego uzasadnienia. 
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Strony w książce 18–19

7. Czy rozumiesz, dlaczego doradcy wymyślili Święto Zakazania Ciemności?

Przykładowa odpowiedź: Święto miało odciągnąć uwagę ludzi od tego, że są niezadowoleni 
z obowiązującego zakazu.
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Strony w książce 20–29

 8. Co sądzisz o sposobie, w jaki ludzie postanowili sprzeciwić się decyzji króla? 

 9. Czy znasz inne sposoby na to, żeby wpływać na decyzje rządzących? Pomyśl 
o swojej szkole. Czy istnieje sposób, dzięki któremu uczniowie mogą 
przekonywać do swoich pomysłów dorosłych? 

10. Czy wiesz, w jaki sposób obywatele mogą wpływać na władzę 
w demokratycznym państwie?

Przydatne pojęcia:
DEMOKRACJA – forma rządów polegająca na tym, 
że władzę sprawują osoby, za którymi w głosowaniu 
opowiedziała się uprawniona do udziału w nim 
większość społeczeństwa.
WYBORY – zorganizowana akcja, podczas której 
ludzie uprawnieni do głosowania wybierają swoich 
przedstawicieli. 
SOLIDARNOŚĆ – poczucie wspólnoty z jakąś osobą 
lub grupą ludzi, objawiające się współdziałaniem, 
wspieraniem i gestami pomocy.
KONSPIRACJA – tajna działalność prowadzona
w celu obalenia istniejącej władzy.



7

Strony w książce 28–31

11. Zwróć uwagę na reakcję doradców na zgaszenie sztucznego słońca. Jak myślisz, 
czym kierują się, udzielając rad? Czy twoim zdaniem ich motywacja jest dobra?

Przykładowa odpowiedź: Doradcy podpowiadają królowi, żeby ukarać ludzi, którzy wbrew 
jego zakazowi gaszą słońce. Podobnie na początku opowieści – nie pomagają królowi 
zastanowić się, jak podjąć dobrą decyzję, tylko szukają sposobu, jak zrealizować jego 
pomysł zakazania ciemności. Wygląda na to, że doradcy próbują przypodobać się władcy, by 
zachować swoje stanowiska, a nie pomóc mu podejmować mądre decyzje, które sprawią, że 
ludziom w ich państwie będzie się żyło dobrze.

12. Jak sądzisz, czego król mógł się nauczyć dzięki historii, która mu się 
przydarzyła?

Przykładowa odpowiedź: Król mógł się nauczyć samodzielnego myślenia – za drugim razem, 
kiedy doradcy podpowiadają mu rozwiązanie, sprzeciwia się im i postanawia stworzyć nowe 
święto, żeby pamiętać, ze ciemność też jest potrzebna. Król mógł nauczyć się również, że 
coś, co początkowo wydaje nam się straszne, może być takie tylko z pozoru. 
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Podsumowanie:

13. Potrzebujemy również ciemności – to jasne jak słońce, ale czy potrafi sz 
powiedzieć, dlaczego jeszcze decyzja króla była zła? Zastanów się, jaka byłaby 
twoja reakcja, gdyby król zakazał czegoś, co lubisz albo czego potrzebujesz? 
A gdyby okazało się, że jest uczulony na czekoladę i z tego powodu postanowił 
jej zakazać wszystkim? 

14. Czy w państwie nie powinno być miejsca dla każdej i dla każdego?

Król, który zakazał ciemności
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