
СПРОБУЙ!
1. Уважно продивись історію: що тобі 

спадає на думку у всіх трьох картинках? 

2. Поміркуй, що ти про це думаєш! 

Можливо, ти знаєш схожі історії?

ЖИТИ РАЗОМ 

ЩО ТИ МОЖЕШ РОБИТИ ІЗ 

СВОЄЮ СИЛОЮ?

ТОБІ ПОТРІБНО: 

Історія в картинках розуміння 

щодо інших осіб

Завжди ці 
іноземці!

З шоколадом я не граю!

1. Жінка сварить у трамваї школяря

Мустафу, бо він не одразу звільняє 

їй дорогу:  …

2. Мустафа грає зі своїми друзями та 

подругами у футбол у парку. Барекш, 

що нещодавно приїхав до Відня із 

Судану (Африка) зі своїми батьками, 

один та хотів би також грати. Але 

інші діти кажуть:  …

3. Мустафа не згідний із поведінкою 

своїх друзів та подруг та заступається 

за Барекша. Оскільки Мустафа 

найстарший у своїй групі та його усі 

люблять, всі його слухають.

ЛЕГКЕ

СЕРЕДНЄ
ВАЖКЕ
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ЩО ВІДБУВАЄ ТЬС Я?
На кожній картинці є особа чи група, що сильніша або має більшу владу, 

ніж інша особа, і тому може собі дозволити сварити її. Особа, що на одній 

картинці сильніша, на іншій картинці може бути слабша. В цій історії та 

бачиш, що деякі користуються своєю силою, щоб допомогти іншим або 

заступитись за них. Але інші хочуть залякати слабшого. 

ЧОМУ ЦЕ ТАК?
Різниця у силі та владі може мати різні причини. Наприклад, старші люди 

зазвичай мають більшу владу, ніж молодші. Або група з багатьох людей 

часто сильніша, ніж один чи кілька. Тоді це означає: більшість сильніша за 

меншість. В Австрії, наприклад, люди, що не говорять німецькою, - меншість. 

Особі, яка становить меншість, у більшості випадків важче висловити власну 

думку та її частіше критикують.     

ДЕ МЕНІ ЦЕ ПОТРІБНО?
Щоб розпізнати, що сила може бути використана в поганому, але також і в 

хорошому сенсі.

ДО РЕЧІ:
Подумай, коли і де ти – сильніша / сильніший 

і чи ти колись вже належала / належав до 

меншості. 

СПІВВІДНОШЕННЯ СИЛ 
КУЛЬТУРНІ ТА 

СОЦІАЛЬНІ НАУКИ




