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до книжки Чорно-біле,
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Сторінки у книжці: 4–11

„Біла родина мешкає в гарному білому будинку в центрі гарного білого міста. 
Білими є також їхнє місто і дім, через щo, можливо, ти їх не бачиш”. 

1. Придивися до життя білої родини. Як ти гадаєш, чому її не видно?

Відповідь: У житті білої родини бракує контрастів, адже оскільки немає інших кольорів, 
то не можна відрізнити її від тла. Все є біле і пусте.

Рамка для опікунів:
Аби проілюструвати розмову про різницю і контраст, а також про
те, чому ми їх потребуємо, варто провести експеримент. Виберіть 
декілька кольорових аркушів і олівців з відповідними до них 
кольорами. Спочатку спробуйте разом з дитиною намалювати
щось на жовтому аркуші жовтим олівцем, на блакитному –
блакитним тощо. Після цього перемішайте кольори та перевірте,
як жовтий олівець виглядатиме на блакитному аркуші.

2. Що ти думаєш про життя білої родини? Чи воно дуже 
відрізняється від твого?

Варіант відповіді: Повсякденне життя білої родини виглядає цілковито 
нормально: діти ходять до школи і садочка, батьки працюють, вільний 
час можна проводити у парку або кінотеатрі. Єдина різниця – це 
відсутність кольорів.

.
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Сторінки у книжці: 12–17

3. Як гадаєш, чому мешканці білого міста бояться чорного кольору? Пошукай 
відповідь у тексті і спробуй її пояснити.

Варіант відповіді: „Вони бояться ночі, хоча ще ніколи не подивилися на небо. Так, біла 
родина боїться всього чорного, хоча ще ніколи в своєму білому житті вона ні з чим 
чорним не зіткнулася”.

Пояснення: Насправді мешканці білого міста бояться не кольору, а невідомого – вони 
лише уявляють собі страшні речі про чорний, бо насправді ніколи не зазнали зустрічі 
з чорним. Отже, вони спиралися на упередження.

Рамка для опікунів:
УПЕРЕДЖЕННЯ – усталена раціонально необґрунтована неприязнь до когось або чогось.

4. Як гадаєш, звідки у білої родини взялося переконання, що треба боятися 
чорного? Пошукай відповідь у тексті і спробуй обґрунтувати її.

Відповідь: „Вони з дитинства чули, як про чорне говорили лише погані речі. В усіх 
книжках білого міста вони читали про чорне темні історії. Вони не насмілювалися 
розмовляти про чорне навіть з друзями і знайомими”.

Пояснення: У білому місті ніхто насправді не перевірив, чим є чорне – всі лише 
повторювали про нього погані речі. Ніхто не перевірив, чи це правда. Часто, коли ми 
чуємо про щось багато поганих відгуків, то віримо в них, не задумуючись, чи вони 
обґрунтовані. Так народжуються стереотипи, що часто бувають несправедливими 
та шкідливими.

Рамка для опікунів:
СТЕРЕОТИП – уявлення про когось або щось, вкорінене в свідомості великої групи 
людей, що непросто піддається змінам і не завжди притому відповідає дійсності.



6

Сторінки у книжці: 18–29

5. Як гадаєш, чому поведінка родини змінилася під впливом чорного кота?

Варіант відповіді: Під впливом зустрічі з чорним котом родина переконалася, що 
її страхи були необґрунтовані – кіт виявився милою та пухнатою істотою, що шукає 
дружби та близькості. Через його муркотання та сердечність родина стала відкритою 
до нового досвіду.

6. Чи ти знаєш якийсь стереотип, пов’язаний з чорними котами? Подумай, 
які наслідки він може мати для цих тварин.

Варіант відповіді: Приносить нещастя.

Рамка для батьків:
Стереотип, пов’язаний з чорними котами, – це гарна нагода, аби порозмовляти 
з дитиною про наслідки упереджень, наприклад через забобони чорних котів значно 
рідше беруть додому з притулків і вони частіше стають жертвами жорстокості з боку 
людини.
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Сторінки у книжці: 30–31

7. Як гадаєш, чому у вечір після зустрічі кота родина насмілилася подивитися 
на чорне небо, котрого перед цим всі так боялися?

Варіант відповіді: Завдяки коту члени білої родини переконалися, що чорне зовсім не 
є небезпечним, а навпаки – може виявитися, що за ним ховається щось насправді миле, 
таке, як пухнасте хутро та муркотання кота, або ж зірки на небі.
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Підсумок:

8. Ще раз подивися на початок історії про білу родину і порівняй її 
з останньою сторінкою книжки, на котрій родина дивиться у зоряне небо. 
Чи ти зауважуєш різницю?

Відповідь: На останній сторінці історії з’являються кольори. Раз подолавши 
упередження, родина переконалася, що варто бути відкритими до нового досвіду 
та його різнокольорових та різноманітних посланців.

9. Зараз, коли біла родина відкрила для себе кольори, вона напевно хотітиме 
поділитися своїм досвідом з іншими мешканцями білого міста. Допоможи 
їм відкрити всі кольори веселки – у рамці намалюй кольорових котів, що 
завітають до інших мешканців!

Чорно-біле
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