
Zeszyt ćwiczeń
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Czytaj, spotykaj, eksploruj:
Europa dla początkujących
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Strony w książce 4–11

„Biała rodzina mieszka w pięknym białym domu w centrum pięknego białego 
miasta. Również miasto i ich dom są białe, więc może to dlatego ich nie widzisz”. 

1. Przyjrzyj się życiu białej rodziny. Jak myślisz, dlaczego jej nie widać?

Odpowiedź: W życiu białej rodziny brakuje kontrastu – nie ma innych kolorów, więc nie da się 
jej odróżnić od tła. Wszystko jest białe i puste.

Ramka dla opiekunów:
Aby zilustrować rozmowę o różnicy i kontraście, oraz o tym, dlaczego 
ich potrzebujemy, warto przeprowadzić eksperyment. Wybierzcie kilka 
kolorowych kartek i kredek o odpowiadających im kolorach. Najpierw 
spróbujcie namalować coś z dzieckiem na żółtej kartce żółtą kredką,
na niebieskiej niebieską itd. Następnie wymieszajcie kolory
i sprawdźcie, jak zadziała żółta kredka na niebieskiej kartce.

2. Co myślisz o życiu białej rodziny? Czy różni się bardzo 
od twojego?

Przykładowa odpowiedź: Codzienność białej rodziny wygląda zupełnie 
normalnie: dzieci chodzą do szkoły i do przedszkola, rodzice pracują, wolny 
czas można spędzić w parku lub w kinie. Jedyna różnica to brak kolorów.
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Strony w książce 12–17

3. Jak myślisz, dlaczego mieszkańcy białego miasta boją się czarnego koloru? 
Poszukaj odpowiedzi w tekście i spróbuj ją wyjaśnić.

Przykładowa odpowiedź: „Boją się nocy, choć jeszcze nigdy nie spojrzeli w niebo. Tak, biała 
rodzina boi się wszystkiego, co jest czarne, choć jeszcze nigdy w swoim białym życiu niczego 
czarnego nie poznała”.

Wyjaśnienie: Mieszkańcy białego miasta tak naprawdę nie boją się koloru, a tego, co 
nieznane – tylko wyobrażają sobie straszne rzeczy na temat czarnego, bo tak naprawdę nigdy 
nie sprawdzili, z czym wiąże się spotkanie z czarnym. Opierali się więc na uprzedzeniach.

Ramka dla opiekunów:
UPRZEDZENIE – utrwalona nieuzasadniona racjonalnie niechęć do kogoś lub czegoś.

4. Jak myślisz, skąd w białej rodzinie wzięło się przekonanie, że należy obawiać się 
czarnego? Poszukaj odpowiedzi w tekście i postaraj się ją uzasadnić.

Odpowiedź: „Już od małego słyszeli, jak o czarnym mówi się same czarne rzeczy. We 
wszystkich książkach białego miasta czytali o czarnym czarne historie. Nie mieli śmiałości 
rozmawiać o czarnym nawet z przyjaciółmi i znajomymi”.

Wyjaśnienie: W białym mieście nikt tak naprawdę nigdy nie sprawdził, czym jest czarne – 
wszyscy tylko powtarzali o nim złe rzeczy. Nikt nie sprawdził, czy są one prawdziwe. Często 
jeśli słyszymy o czymś dużo złych opinii, wierzymy w nie bez zastanawiania się, czy są 
uzasadnione. Tak rodzą się stereotypy, które często są krzywdzące i szkodliwe.

Ramka dla opiekunów:
STEREOTYP – wyobrażenie o kimś lub o czymś, utrwalone w świadomości dużej grupy osób 
i niełatwo poddające się zmianom, nie zawsze przy tym zgodne z rzeczywistością.
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Strony w książce 18–29

5. Jak myślisz, dlaczego zachowanie rodziny zmieniło się pod wpływem czarnego 
kota?

Przykładowa odpowiedź: Pod wpływem spotkania z czarnym kotem rodzina przekonała 
się, że jej obawy były bezpodstawne – kot okazał się miłym i puchatym stworzeniem, które 
szuka przyjaźni i bliskości. Zwierzę swoim mruczeniem i  serdecznością sprawiło, że rodzina 
otworzyła się na nowe doświadczenie.

6. Czy znasz jakiś stereotyp na temat czarnych kotów? Pomyśl, jakie konsekwencje 
może on mieć dla tych zwierząt.

Przykładowa odpowiedź: Przynosi pecha.

Ramka dla rodziców:
Stereotyp czarnego kota to dobra okazja, żeby porozmawiać z dzieckiem o konsekwencjach 
uprzedzeń, przykładowo z powodu przesądu na ich temat czarne koty są dużo rzadziej 
adoptowane ze schronisk i częściej padają ofi arami okrucieństwa ze strony człowieka.
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Strony w książce 30–31

7. Jak myślisz, dlaczego w wieczór po spotkaniu kota rodzina odważyła się spojrzeć 
w czarne niebo, którego dotychczas wszyscy się bali?

Przykładowa odpowiedź: Członkowie białej rodziny dzięki kotu przekonali się, że czarne 
wcale nie jest groźne, a wręcz przeciwnie – może się okazać, że kryje się za nim coś naprawdę 
miłego – jak puszysta sierść i mruczenie kota czy gwiazdy na niebie.



8

Podsumowanie:

8. Spójrz jeszcze raz na początek opowieści o białej rodzinie i porównaj ją 
z ostatnią stroną książki, na której rodzina ogląda rozgwieżdżone niebo. 
Czy widzisz różnicę?

Odpowiedź: Na ostatniej stronie historii pojawiają się kolory. Rodzina, raz pokonawszy 
uprzedzenie, przekonała się, że warto być otwartym na nowe doświadczenia i ich 
różnokolorowych i różnorodnych posłańców.

9. Teraz, kiedy biała rodzina odkryła kolory, na pewno będzie chciała podzielić 
się swoim doświadczeniem z innymi mieszkańcami białego miasta. Pomóż im 
odkryć wszystkie kolory tęczy – w ramce narysuj kolorowe koty, które odwiedzą 
innych mieszkańców!

Czarno-białe
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