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Czytaj, spotykaj, eksploruj:
Europa dla początkujących
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Strony w książce 1–2

1. Obejrzyj dokładnie rysopis Igora z pierwszej strony książki i stwórz swój własny, 
wypełniając puste pola.
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Strony w książce 7–12

2. Igor to sympatyczny stworek o wielu zainteresowaniach i talentach. Czy umiesz 
je wymienić? 

Odpowiedź: Sztuczki z kwiatami i nasionkami, gwizdanie na liściu akacji, wspinanie się 
na drzewa, obserwacja zwierząt – spostrzegawczość.

3. A ty czym się interesujesz? Co lubisz robić, kiedy masz czas tylko dla siebie? 
Zastanów się, jakie są twoje mocne strony i co w sobie lubisz.

4. Jednym z ulubionych zajęć Igora jest obserwowanie przyrody. Czy potrafi sz 
wymienić zwierzęta, którym przygląda się Igor, i wskazać ich cechę wspólną?

Odpowiedź: Mrówki, koty, wróble – występują w grupach, w stadzie.
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5. Narysuj swoje ulubione rzeczy w ramkach.
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Strony w książce 13–14

6. Igor zaczyna się zastanawiać, jak to możliwe, że on sam nigdy nie spotkał 
nikogo podobnego do siebie. Stworek postanawia wyruszyć w podróż 
z nadzieją, że odnajdzie kogoś takiego jak on. Czy znasz też inne dobre sposoby 
na poznawanie świata i szukanie przyjaciół, którzy mogliby dzielić z nami 
zainteresowania? 

Przykładowa odpowiedź: Dobrze poszukać miejsc, w których my sami czujemy się 
komfortowo i w których możemy robić rzeczy, które lubimy – istnieje duża szansa, że podczas 
zajmowania się tym, co naprawdę nas cieszy, znajdziemy inne osoby podzielające nasze 
zainteresowania. To mogą być np. podwórko, przedszkole, szkoła, biblioteka, dom kultury, 
plac zabaw, boisko. 
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Strony w książce 15–22

7. Igor spotyka kolejne zwierzęta. Przyjrzyj się jego zachowaniu. Czy potrafi sz 
o nim opowiedzieć? Co twoim zdaniem robi stworek?

 Przykładowa odpowiedź: Igor próbuje się upodobnić do kolejnych zwierząt – zmienia swój 
wygląd tak, żeby wyglądać jak one. 

8. Co myślisz o zachowaniu Igora? Czy twoim zdaniem jego sposób poszukiwania 
przyjaciół jest dobry?

Przykładowa odpowiedź: Czasami warto „wejść w czyjąś skórę”, żeby poznać i zrozumieć 
jego punkt widzenia, ale nie jest dobrze rezygnować ze swojej tożsamości po to, żeby inni 
nas lubili. Lepiej być lubianym za to, kim jest się naprawdę. Udawanie jest fajne w zabawie 
w kalambury, ale w prawdziwym życiu może nas bardzo unieszczęśliwić. 

9. Pomyśl o swoich przyjaciołach i znajomych. Czy potrafi sz powiedzieć, co 
was różni, a co was łączy? Zastanów się, jakie zalety mogą mieć te różnice 
i podobieństwa.

 Przykładowa odpowiedź: Różnice sprawiają, że poznajemy nowe rzeczy, a wspólne 
spędzanie czasu może okazać się dzięki temu jeszcze ciekawsze. Przykładowe podobieństwo: 
zainteresowanie książkami, przykładowa różnica: narodowość. Skutek: być może dzięki tej 
różnicy znasz pisarki i pisarzy, których nie znają twoi przyjaciele, i możecie wymienić się 
nazwiskami waszych ulubionych twórców. 

Ramka dla opiekunów: W przyrodzie strategia, którą stosuje Igor, to mimikra: zdolność 
upodobniania się wyglądem gatunków zwierząt niezdolnych do obrony do gatunków
zdolnych do obrony – stosują ją głównie owady. Możesz przy tej okazji porozmawiać 
z dzieckiem na temat różnicy między takim zachowaniem w świecie przyrody – 
upodabnianiem się do otoczenia, żeby uniknąć niebezpieczeństwa – a zachowaniem Igora, 
który próbuję upodobnić się do innych w poszukiwaniu akceptacji i przyjaciół. To dobry 
punkt wyjścia do rozmowy o presji rówieśniczej i różnicy między dzieleniem wartości 
i zainteresowań a działaniu wbrew sobie, żeby zyskać akceptację otoczenia.
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Strony w książce 23–28

10. Igor w końcu spotyka kogoś, kto chce się z nim zaprzyjaźnić! Przyjrzyj się 
nowemu znajomemu stworka. Czy potrafi sz wskazać, co ich różni, a co 
ich łączy? Wpisz odpowiedzi w pola – cechy łączące oba stworki wpisz 
w zakolorowanym miejscu wspólnym. Różnice umieść w oddzielonych 
częściach.

Przykładowa odpowiedź: Różnice: Igor: mały, zmierzwione futerko, cztery chude łapki; 
wierzbowy stworek: duży, gładkie futro, dwie długie pokryte grubym futrem ręce. 
Podobieństwo: wyjątkowość, żyją osobno, są przyjacielscy, szukają przyjaciół, kolor futerka. 

11. Przyjrzyj się zachowaniu nowego znajomego Igora. Czy umiesz je nazwać? Co 
robi stworek, żeby zaprzyjaźnić się z Igorem?

Przykładowa odpowiedź: Wierzbowy stworek jest gościnny: zaprasza Igora do swojego 
domu, częstuje go jedzeniem, zaprasza do zabawy wierzbowymi listami, zapewnia 
bezpieczny nocleg.
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Strony w książce 29–32

12. Igor cieszy się z czasu, który spędził z przyjacielem. Czy rozumiesz, dlaczego 
mimo to postanawia wyruszyć w dalszą drogę, a następnie wrócić do domu?

Przykładowa odpowiedź: Dobrze mieć przyjaciół i dzielić się z nimi czasem 
i zainteresowaniami, ale Igor lubi też swoje nowe hobby: podróżowanie i poznawanie 
nowych rzeczy. Stworek już rozumie, że wcale nie musi się zmieniać ani do kogoś 
upodabniać, żeby być lubianym – może być inny i czuć się z tym dobrze! Postanawia spełniać 
swoje marzenia i dzięki temu poznawać nowych przyjaciół oraz samego siebie.
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Strony w książce 33–34

13. Popuść wodze fantazji i narysuj własnego stworka!
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Podsumowanie

14. Przyjrzyj się opisowi stworka na początku książki i porównaj go z tym na końcu. 
Czy widzisz różnicę?

Przykładowa odpowiedź: Pola po prawej stronie nie są już wypełnione obcymi konturami. 
Znajduje się w nich zadowolony Igor podczas zabawy.

Igor
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