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Бележки към учителите: 

Тези кратки учителски помагала към книгата „Моите красиви 
рога“ целят да предложат алтернативен подход към разискването 
на допълнителни неизучавани текстове в клас. Те разглеждат че-
тенето като процес, който не само провокира мисълта, но носи и 
удоволствие. 

Всяко помагало засяга отделна тема и включва откъс, въпроси 
и допълнително занимание за работа в клас с игрови характер. 
Предложените теми са: Различие и толерантност, Приятелство, 
Загуба и болка, Доверие и страх, Позитивна нагласа.

Работата дори с кратък откъс може да събуди у децата желание 
да прочетат цялата история. Приложените въпроси по предло-
жения текст провокират мисленето на учениците и стимулират 
умението им да слушат и да осмислят основните послания. Допъл-
нителните въпроси целят да изведат учениците от микросвета на 
книгата, да ги поставят в аналогична ситуация, като отключат у 
тях различен набор от емоции. Игровите занимания в края на все-
ки модул развиват фината моторика и провокират въображението.

Следете още за книгата  
„Моите красиви рога“ на:

Уебсайт: motove.com
FB страница:  

facebook.com/motove

В партньорство с  
detskiknigi.com

С любезната подкрепа на

                            

                                                

                                   

             

http://www.detskiknigi.com
http://www.facebook.com/motove
http://www.motove.com
http://www.motove.com
http://www.detskiknigi.com
http://www.ozone.bg
http://www.facebook.com/motove
http://www.ozone.bg


ТЕМА 1: 
РАзличиЕ и ТолЕРАнТносТ Моите
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Темата Различие и ТолеРанТносТ 
цели да провокира у учениците:

- емпатия, съпричастност и готовност да приемат различните;

- навици за обективна оценка на качествата на един човек спря-
мо собствените му разбирания (без да се подвеждат по реакциите 
на останалите, ако съществува колективно възприемане на някого 
като различен);

- разбиране, че първо трябва да опознаят един човек като лич-
ност и едва тогава да правят избор дали да го приемат като прия-
тел или не;

- набор от реакции, ако те самите попаднат в ситуация, в която 
са набедени за различни.



...

Еленът беше доста особен. Знаеше, че е различен, но винаги 
твърдеше, че това въобще не го притеснява. Напротив, дори се ха-
ресваше такъв. А и какво значение имаше външният  вид? Може 
би по-голямата му странност беше, че говори много.  Понякога 
изреченията му бяха толкова дълги и несвързани, че и самият 
той се объркваше. Друг път решаваше, че на всяка цена трябва да 
употреби всички сложни думи, които знаеше, и нещата ставаха 
съвсем зле.  Ву вярваше, че колкото по-префърцунено се изразя-
ва, толкова по-вероятно е събеседникът му да се впечатли и да си 
каже: „Ееее, да, природата е взела едно, но пък е дала друго...“.  

Да де, но не ставаше точно така. Всъщност единствените му 
събеседници бяха най-обикновени елени, които никак не се въл-
нуваха колко умно или глупаво говори Ву. А и той общуваше най-
вече с връстниците си – млади елени на около 2 години и малко, с 
едва прокарали рога и хормони, които бушуваха с пълна сила. И 
колкото и Ву да се опитваше да ги впечатли с умни приказки, те 
виждаха само очевидното – че той нямаше ДВА рога като остана-
лите, а имаше само ЕДИН. 

Ву попита майка си защо ТОВА е така, но тя само небрежно 
махна с копито и заяви: „Спокойно, всичко ще си дойде на мяс-
тото!“. Само че този втори рог така и не пожела да си дойде на 
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мястото. Затова Вундаба реши, че щом никой не се впечатлява от 
дар словото му, a на всичкото отгоре и му се присмиват, той няма 
място в стадото.

Тръгна си през един слънчев пролетен ден. Намери си поляна, 
скътана в сърцето на гората, и заживя там. Първите дни се чувст-
ваше страхотно. Никой не шушукаше зад гърба му, никой не му 
се подиграваше, никой не хихикаше. Странни бяха тези младоци 
от стадото. Какво толкова като беше само с един рог? 
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Бележки към учителите: 
Отговорите, посочени под всеки въпрос, са предполагаеми и имат за цел 
да Ви подпомогнат при работа в клас с неизучаван текст. Вие може да 
предложите свои интерпретации на база на прочетеното, както и да 
оспорите или допълните вариантите за отговор.

(1) Кое прави еленчето различно?
- Има само един рог.
- Говори прекалено много.
- Има високо самочувствие.

(2) Как го възприемат връстниците му?  защо? 
- Подиграват му се.
- Пренебрегват го.

(3) Това правилно ли е? защо?
- Не. Не би трябвало да го пренебрегват заради външния му вид 

и особености, защото по този начин могат да накарат да се чувства 
неприятно, засрамено и дори гневно и агресивно.

(4) Как се чувства Ву?
- Той се чувства добре, харесва се такъв, не разбира подиграв-

ките и защо различният му вид е проблем за останалите. 
- Запазва доброто си настроение въпреки всичко.

Въпроси по откъса



(5) срамува ли се от себе си?
- Не, защото навярно е още твърде малък, за да осъзнае, че има 

и такива, които са нетолерантни към различните като него. 
- Не, защото не вярва, че въшният вид трябва да играе роля при 

формирането на нови и силни приятелства. 
- Той е разбрал, че духовните качества са по-важни от външните 

белези.
- Усеща, че е различен, и търси начин да компенсира не- 

съвършенството си, но това не е точно срам.

(6) Как постъпва?
- Напуска стадото и заживява сам на една поляна, където отна-

чало майка му идва да го навестява, за да не е твърде самотен.
- Опитва се да открие приятели, които да го приемат такъв, ка-

къвто е. Вярва, че другите животни ще го обикнат заради самия 
него.

(7) за какво говори постъпката му?
- Преди всичко за смелост, защото не е лесно да вземеш реше-

ние да заживееш сам, без подкрепа, особено когато си толкова ма-
лък.

- Вяра в собствената му личност и убеждения.
- Предпочита да не влиза в конфликт с онези, които не го прие-

мат, а да потърси решение по друг начин.



Моите

рогакрасиви Допълнителни въпроси 
извън откъса

Бележки към учителите: 
Целта на тези въпроси е да изведат учениците от микросвета на кни-
гата, като ги поставят в аналогични на героите ситуации и ги прово-
кират да разсъждават, да търсят решение и да изграждат свой подход и 
разбиране спрямо дадената ситуация.

(1) Вие попадали ли сте в ситуация, в която да се чувствате 
различни?

(2) Как се почувствахте в този момент?

(3) Как постъпихте? / ако не сте попадали, как бихте  
постъпили?

(4) Кого бихте помолили за съвет?

(5) ако друг попадне в такава ситуация, как бихте реагирали?

(6) Познавате ли човек, който да е по-различен от другите? с 
какво?

(7) Как го възприемате?

(8) Бихте ли се сприятелили с него?



Бележки към учителите: 
Целта на тези занимания с по-развлекателен характер (подходящи и 

за часовете по домашен бит и техника, изобразително изкуство, музи-
ка) е да продължи работата по темата, увличайки учениците в предиз-
викателства, които са им приятни и интересни. Игровият модел разви-
ва както фината моторика, така и въображението на децата. Спомага 
да се възприеме книгата, и изобщо четенето, като процес, който не само 
провокира мисълта и вникването в текста, но и носи удоволствие и фор-
мира ценни качества на характера у учениците.

заниМание за ДоПЪлниТелна РаБоТа: 
направи си коронка с един рог, за да покажеш, че ти не се 

срамуваш от себе си и приемаш всички, които са различни по 
един или друг начин.

(1) Разпечатай на цветен принтер с формат А4.
(2) Залепи разпечатания лист с лепило върху твърд картон.
(3) Изрежи по контура лицевата част с рогчето и двете отделни 

ленти.
(4) Залепи всяка лентичка към лицевата част - отляво и отдясно.
(5) Съедини двете лентички с помощта на лепило или телбод.

Моите

рогакрасиви Допълнителни 
занимания

Свалете и останалите 4 помагала от motove.com/store
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