Temat: JAK UKRAŚĆ PSA- w świecie bogatych i biednych
Dziesięcioletnia dziewczynka Ji –so mieszka razem z matką i bratem w furgonetce. Wstydzi się swojej
bezdomności. Pewnego dnia postanawia zdobyć pieniądze na zakup domu.
Ji-so jest dzieckiem z rozbitej rodziny. Sytuacja w domu jest trudna – matka z dwojgiem dzieci zmuszona jest do
zamieszkania w furgonetce. Dziewczynka wstydzi się swojej bezdomności i obawia odrzucenia przez rówieśników.
Postanawia zdobyć pieniądze na zakup domu. Wspólnie z przyjaciółką obmyślają plan. Chcą ukraść psa należącego do
bogatych ludzi, a następnie oddać go w zamian za nagrodę. Czy ta strategia się powiedzie?
Tematy do rozmowy z dziećmi po projekcji filmu:
1) Geografia:

a) Ji-so mieszka w Korei, to kraj w Azji. Znajdź na mapie lub na globusie Koreę. Zobacz jak daleko leży ona
od Polski
b) Przypomnij sobie film, czy szkoła w Korei różni się tej polskiej?

2)

Plan:
Ji z przyjaciółką mają plan porywania psów dla okupu. Przypomnij sobie zasady, które dziewczynki przyjęły.
Czy plan się udał? Zastanów się dlaczego? Czy pan był dobry?

3)

Biedni i bogaci:
a) Ji-so z mamą i bratem są bardzo biedni, mieszkają w furgonetce. Jakie mają problemy? Jak na ich biedę
reagują koledzy i koleżanki ze szkoły.
b) W filmie pojawia się bogata dama i jej siostrzeniec. Czy bogactwo daje im szczęście? Czy są to dobrzy
ludzie?

Działania alternatywne:
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. To czas prezentów. Może warto obdarować kogoś, kto nie ma
rodziny, albo jest ubogi. Zaplanuj z kolegami z klasą pomoc dla kogoś potrzebującego. Zastanów się kto
potrzebuje pomocy i co by mu się przydało, czym chciałbyś się podzielić.

Kino jest członkiem:

ZADANIE
Klasa I, Przedszkole

Ji-so z mamą i bratem mieszka w furgonetce, która jest ich domem. Rodzina radzi sobie w tym
domu świetnie. Są ludzie, którzy mieszkają w wakacje lub na stałe w takich „domach”. Mają w nich
wszystkie potrzebne sprzęty i wygody. Zaprojektuj furgonetką Ji, żeby żyło jej się tam miło i
dobrze.

Klasa II i III
Ji-so mieszka w Korei, używa alfabetu, który wygląda zupełnie inaczej niż nasz Polski.
Przyjrzyj mu się, spróbuj napisać imię bohaterki filmu. A swoje imię możesz napisać? Czy wszystkie
potrzebne literki znajdzie w tym alfabecie?
Ji-so
Ji-suk
Chae-ang
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