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ТЕМА 2: 
ПРИЯТЕЛСТВО Моите

рогакрасиви

Темата Приятелство цели да провокира  
у учениците:

- разбиране и уважение към приятелството и всички нюанси, 
характерни за този тип отношения;

- разбиране какво им дава едно приятелство и на какво ги учи 
приятелят (да бъдат по-добри, по-смели, по-разумни, по-уверени в 
себе си, по-състрадателни, по-забавни, друго?);

- въпрос и оценка какво дават те на приятелите си. Дали те са-
мите са добри приятели? Умеят ли да слушат, да помагат, да бъдат 
насреща, когато някой има нужда от тях?



...

Всъщност, откакто се премести на поляната, Ву беше опитал да 
се сприятели с един таралеж, два заека и стадо глигани. Но нито 
едно животно не се впечатли от превзетия му език. А с глиганите 
дори се получи доста конфузна ситуация, защото Ву не беше мно-
го сигурен дали са прасета, или глигани и реши да попита напра-
во. Стадото, разбира се, не реагира добре на този въпрос и всички 
започнаха да грухтят заплашително към Ву. Той усети, че е подхо-
дил неправилно, извини се с половин уста и изчезна с тихи стъпки 
и наведена глава. След тази случка за малко да се откаже от нови 
познанства, но накрая все пак реши да опита отново. Уви, избра 
още по-неподходящ другар. Тръгна да тича след един вълк, а онзи, 
като го видя, мигом го погна наобратно. Ву помисли, че играят на 
гоненица, но като спря за малко да си поеме дъх, вълкът го захапа 
за крака по най-нелюбезен начин. Еленът на косъм отърва кожата 
и се зарече, че повече няма да ходи в гората. 

Затова, когато един ден калинката Винсент кацна на рога му, 
Ву реши, че съдбата има пръст за тази необикновена поява. Също-
то се случи и с лястовичката Констанс, която попадна на неговата 
поляна с навехнато крило седмици по-късно. Калинката така и 
не се отпусна да проговори на Вундаба, но пък той я смяташе за 
най-добрия си приятел. Констанс упорито не разбираше как една 
калинка, която не продумва и дума, може да ти е приятел. Накрая 
лястовицата просто махна с крило, защото не беше лесна работа 
да спориш с елен като Вундаба. За него нямаше случайности, а 
само съдба. Постепенно тя свикна с живота на поляната. В един 
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момент дори беше сигурна, че еленчето я обича, дори малко пове-
че от калинката, макар че никога нямаше да го признае. Винсент 
беше специален в мълчанието си, а тя беше втора, но знаеше, че 
Вундаба не може без нея. Затова, когато един ден видя, че пилеш-
ката й перушина под едното крило е опадала, нещо я прободе в 
крехкото сърце. Наближаваше моментът да отлети на юг. И макар 
толкова силно да копнееше за него, усети тъга. Ву също усеща-
ше, че моментът наближава. Не искаше Констанс да заминава. 
Не искаше отново да остане сам с Винсент. Обичаше го повече от 
всичко, но той все пак НЕ ГОВОРЕШЕ.  А към Констанс изпит-
ваше истинска привързаност. Благодарение на нея позна какво 
е да имаш истински приятел. И колкото и да обичаше живота си 
отпреди, не можеше да си представи как ще се върне към него, ко-
гато тя отлети.
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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) Кои са приятелите на елена вундаба? Как са попаднали 
при него? Tой сам ли ги е срещнал?

- Калинката Винсент, която каца на рогa му един ден и литва, 
само за да се нахрани, но после винаги се връща при еленчето.

- Лястовичката Констанс. Тя се учи да лети, но е още много  
мъничка, вятърът духва и я запраща на поляната при елена.  
Когато я открива, той трябва да се грижи за нея, докато крилото  
ѝ заздравее.

- Еленът не ги е търсил, за да се запознае с тях. Те сами са по-
паднали на поляната при него.

(2) Защо ву е решил повече да не излиза в гората, а да чака 
съдбата сама да му изпрати приятели?

- Защото, когато е опитвал да излезе в гората да търси приятели, 
се е натъкнал на много опасности и за малко да загуби живота си 
от един вълк.

- Защото е опознал страха.
- Защото вярва, че когато нещо е писано да се случи, то ще се 

случи по един или друг начин.

Въпроси по откъса



(3) Кое е особеното на калинката винсент? 
- Че тя не продумва и дума.

(4) Как се чувства Констанс, преди да отлети на юг?
- Тъжна е, защото се е привързала към елена и той ще й липсва.
- Щастлива е, че отново ще полети и ще опознае нови светове, 

защото тя е много смела и, за разлика от елена, не обича да чака 
нещо наготово, а сама открива и се бори с предизвикателствата.

(5) Към кого е по-привързан еленът вундаба?
- Отначало той твърди, че обича повече калинката, защото тя 

първа се появява при него, а и той вярва, че съдбата му е изпра-
тила верен другар. Калинката помага на елена да не се чувства 
самотен. Когато Вундаба й говори, калинката не му отговаря, но 
понякога и самата близост на друго живо същество те кара да се 
чувстваш щастлив.

- Когато Констанс се появява и той я обиква, разбира, че тя ще 
му е много по-добър приятел, защото се опознават и сближават. 
Двамата си имат ежедневни ритуали и се насърчават един друг да 
се развиват, а това правят истинските приятели. (Констанс да по-
лети, а Ву – да бъде по-смел.)



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) трудно ли е да се създават приятелства?

(2) Как разбирате истинското приятелство? Кой приятел е 
истински?

(3) Какво ви дава едно приятелство?

(4) имате ли истински приятели? Какво давате вие на прия-
телите си?

(5) Ако приятел ви нарани, как бихте постъпили?

(6) Ако с един приятел се разделите, как се чувствате? оста-
вате ли приятели?

(7) имате ли приятели, които живеят далеч от вас? Как под-
държате връзка? липсват ли ви?

(8) Може ли да назовете други книги, в които се срещат  
истории за приятелството, подобни на това между ву и Кон-
станс (например малкият принц и лисицата)?



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: 
Нарисувай картичка за най-добрите си приятели като пода-

рък и вътре напиши защо ги обичаш. Подари им я без повод!
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