
Зошит із вправами 

до книжки Ігор,
виданої в рамках проєкту „Креативна Європа”, 

компонент „Культура”, профінансованого 
Європейським Союзом

Читай, зустрічай, досліджуй:
Європа для початківців



2

Сторінки у книжці: 1–2

1. Уважно ознайомся з описом Ігора на першій сторінці книжки і створи свій 
власний, заповнюючи пусті поля.
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Ім’я:

Дата народження:

Місце проживання:

Зріст:

Особливі прикмети:
Відбиток
лапки:
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Сторінки у книжці: 7–12

2. Ігор – це симпатичне створіння з багатьма зацікавленнями і талантами. 
Чи ти зможеш їх назвати?

Відповідь: Фокуси з квітами і насінням, свистіння на листочку акації, лазіння по деревах, 
спостерігання за тваринами – спостережливість.

3. А чим цікавишся ти? Що любиш робити, коли можеш присвятити час лише 
собі? Подумай, в чому полягають твої сильні сторони і що тобі подобається 
в собі.

4. Одним з улюблених занять Ігоря є спостереження за природою. 
Чи ти можеш назвати тварин, за котрими спостерігає Ігор, а також 
визначити їхню спільну рису?

Відповідь: Мурахи, коти, горобці бувають у групах, стаї.
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5. Намалюй свої улюблені речі в рамках.
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Сторінки у книжці: 13–14

6. Ігор починає задумуватися над тим, як могло статися, що він ніколи не 
зустрів нікого схожого на себе. Створіння задумує вирушити в подорож 
із надією, що знайде когось такого, як воно. Чи ти знаєш ще якісь гарні 
способи пізнання світу і пошуку друзів, котрі б розділили з нами наші 
зацікавлення? 

Варіант відповіді: Треба знайти місце, де ми самі добре почуваємося і де можемо 
робити те, що любимо, адже є великий шанс, що тоді, коли ми займаємося тим, що 
справді приносить нам радість, ми також зустрінемо людей, котрі поділяють наші 
зацікавлення. Це можуть бути, наприклад, подвір’я, дитячий садок, школа, бібліотека, 
будинок культури, ігровий майданчик, стадіон.
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Сторінки у книжці: 15–22

7. Ігор зустрічає чергових тварин. Придивися до його поведінки. 
Чи ти зможеш розповісти про нього? Що, на твою думку, робить 
це створіння?

 Варіант відповіді: Ігор намагається вподібнитися до щораз інших тварин – він змінює 
свій вигляд так, аби бути схожим на них.

8. Що ти думаєш про поведінку Ігора? Чи, на твою думку, його спосіб знайти 
друзів є слушним?

Варіант відповіді: Часом варто „поставити себе на місце іншого”, аби зрозуміти його 
точку зору, але неправильно відмовлятися від власної ідентичності заради того, аби інші 
нас любили. Ліпше, коли тебе люблять за те, ким ти є насправді. Вдавати добре під час 
гри в каламбури, але у справжньому житті це може зробити нас дуже нещасливими.

9. Подумай про своїх друзів і знайомих. Чи ти можеш сказати, що вас 
відрізняє одне від одного, а що об’єднує? Подумай, які переваги можуть 
мати ці різниці і схожі риси.

 Варіант відповіді: Завдяки різницям ми дізнаємося щось нове і проведення часу з 
іншими може внаслідок цього виявитися цікавішим. Приклад схожості: зацікавлення 
книжками. Приклад різниці: національність. Наслідок: можливо, завдяки такій різниці 
ви знаєте письменників і письменниць, котрих не знають ваші друзі, отже ви можете 
назвати один одному ваших улюблених авторів.

Рамка для опікунів: Стратегія, яку використовує Ігор, існує в природі. Це мімікрія 
– здатність тварин, неспроможних себе захистити, наслідувати вигляд тварин, 
спроможних себе захистити. Її застосовують здебільшого комахи. За цієї нагоди 
ти можеш порозмовляти з дитиною про різницю між такою поведінкою в світі природи 
– наслідуванням оточення заради уникнення небезпеки, та поведінкою Ігора, котрий 
намагається наслідувати інших заради того, щоб до нього добре ставилися і з ним 
дружили. Це добрий початок для розмови про тиск з боку ровесників та різницю між 
поділянням цінностей та зацікавлень і діями всупереч собі заради схвалення з боку 
інших.
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Сторінки у книжці: 23–28

10. Врешті Ігор зустрічає когось, хто хоче з ним подружитися! Придивися 
до нового знайомого цього створіння. Чи ти можеш вказати, в чому вони 
відрізняються один від одного, а що їх об’єднує? Впиши свої відповіді 
у полях – риси, що об’єднують обидва створіння, впиши до заповненого 
кольором спільного поля. Різниці помісти у відокремлених фрагментах.

Варіант відповіді: Різниці: Ігор – маленький, кошлата шерсть, чотири худенькі лапки; 
вербове створіння – велике, гладенька шерсть, дві довгі вкриті густою шерстю руки. 
Схожі риси: винятковість, живуть самітно, дружні, шукають друзів, колір шерсті. 

11. Придивися до поведінки нового знайомого Ігора. Чи ти можеш її описати? 
Що робить створіння, аби подружитися з Ігором?

Варіант відповіді: Вербове створіння гостинне – воно запрошує Ігора до себе додому, 
частує їжею, пропонує пограти вербовими листочками, дає безпечний нічліг.
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Сторінки у книжці: 29–32

12. Ігор радіє часу, який він провів із другом. Чи ти розумієш, чому він попри 
це хоче вирушити в подальшу подорож, а після цього повернутися 
додому?

Варіант відповіді: Це добре – мати друзів, проводити з ними час і мати спільні 
зацікавлення, але Ігор любить також власне хобі – подорожувати і дізнаватися щось 
нове. Створіння вже розуміє, що воно зовсім не мусить змінюватися ані нікого вдавати, 
аби його любили – воно може бути інакшим і добре через це почуватися! Воно 
вирішує втілювати свої мрії у життя і завдяки цьому знаходити нових друзів та самого 
себе.
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Сторінки у книжці: 33–34

13. Дай волю уяві та нарисуй власне створіння!

Ім’я:

Дата народження:

Місце проживання:

Зріст:

Особливі прикмети:
Відбиток
лапки:
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Підсумок:

14. Придивися до опису створіння на початку книжки і порівняй його з тим, 
що бачиш у кінці. Чи ти зауважуєш різницю?

Варіант відповіді: Поля праворуч вже не заповнені чужими контурами. В них є 
задоволений Ігор під час гри.

Ігор

Автор: Франческа Дафне Віньяра
Ілюстрації: Франческа Дафне Віньяра
Переклала: Ева Ніцевич-Сташовська
Переклад вправ на українську: Антон Марчинський

Проєкт дотований
Європейським Союзом

нт відповіді: Поля праворуч вже не заповнені чужими контурами. В 


