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ТЕМА 3: 
ЗАгубА и болкА Моите

рогакрасиви

Темата Загуба и болка цели да провокира 
у учениците:

- разбиране, че загубата е част от живота;

- осъзнаване, че загубата на приятел не означава, че той не е 
изиграл своята роля в живота им;

- намиране на различни варианти за приемане на загубата, чрез 
които да търсят и да открият начин да продължат живота си след 
загубата на любим човек;

- осъзнаване, че загубата, макар и тежка, не означава, че повече 
няма да срещнат ценни хора по пътя си, които да им помогнат от-
ново да се чувстват щастливи и пълноценни;

- опознаване и разбиране на болката от загубата и как да се 
справят с нея, без да се страхуват;

- навици да се научат да ценят времето с близките си, да не за-
бравят да им казват колко ги обичат и колко ги ценят.



...

На следващия ден Ву стана рано. Огледа се, но не видя Кон-
станс. Вярно, че бяха обсъждали, че тези дни ще отлети, но не 
очакваше да е така изведнъж. Не му се вярваше, че просто ще си 
тръгне, без да каже довиждане.

След като закуси обилно с деликатесната трева, Ву отиде на ог-
ряната от слънце поляна и полегна на една страна, както правеха 
всеки ден с Констанс, преди тя да си тръгне. „Дали наистина е 
отлетяла просто така?“, зачуди се отново Ву. Може би така беше 
по-добре. Явно добре го познаваше вече и знаеше, че щеше да се 
разстрои при това изпращане. А до пролетта имаше много време 
и можеше повече никога да не се видят. „Никога...“ – увисна в ти-
шината и коремчето на Ву инстинктивно се сви с цялата спотаена 
мъка от едно пропуснато сбогуване с един истински приятел.  

– Ах, пуста моя горделивост... Защо нито веднъж не й казах кол-
ко държа на нея! Какво ще правя сега? Дали отново ще успея да 
намеря някой толкова близък! – изплака Ву и оброни глава върху 
предните си крачета. Цялото му тяло се разтресе от болката на 
недоизказаните чувства. Изведнъж се надигна и извика раздраз-
нено:

– А ти! Докога ще стоиш там и няма да продумаш дума! – Какъв 
приятел си! А! Дори сега, когато имам нужда от теб, защо мъл-
чиш? На теб говоря, Винсент! Имам нужда от теб, хайде! Моля 
те... – отново захлупи глава върху краката си и целият се разтресе 
от плач.

Тогава нещо тупна пред него. 
– Винсент! – извика с трепет и надежда в гласа Ву. Но Винсент 
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не помръдна. Той беше просто една малка бездиханна калинка...
Емоциите забарабаниха по тялото на Ву като едра градушка. 

Бавно си проправяха път  през козинката, кожата, плътта, мус-
кулите, докато не връхлетяха  с пълна сила сърцето му. Той  се 
отпусна безсилен назад и зарея поглед в небето, но без да вижда 
нищо... В мислите му затанцуваха неканени стихове:

Изведнъж светът спря да се върти 
за миг, за два, за три...
Ах, тежък е животът без приятел,
макар и този, който не говори.
Пусто е в сърцето и не зная
ще успея ли тъгата да преборя.
Тъмно, черно, непрогледно
ще се стеле с дни.
За външния си вид ще почна да нехая
и ето, вече губя апетит.
Искам да се скрия от света,
никому ненужен, 
смешен и онеправдан - 
чувствам се спаружен!
Ами сега...
Как да оцелея сам-самичък на света?
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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) Сбогувала ли се е констанс с Вундаба, преди да си тръг-
не?

- Той не е сигурен, но се страхува, че се е случило именно това - 
да си тръгне, без да се сбогува.

(2) Защо не е казала довиждане?
- Защото тя знае, че той би се разстроил.
- Защото самата тя би се разстроила.

(3) от какво най-много страда Ву?
- От това, че така и не е успял да й признае колко много я цени 

и колко добър приятел е.
- От това, че за първи път е почувствал някого истински близък, 

а дори не е успял да се сбогува с него.
- Страхува се, че може никога повече да не я види.

(4) Защо еленчето се ядосва на калинката Винсент и му гово-
ри обидено?

- Защото дълго време го е смятал за най-близък приятел и в  
момента, в който има нужда да получи подкрепата му, Винсент 
мълчи.

Въпроси по откъса



- Защото осъзнава, че го е смятал дори за по-близък от Кон-
станс.

(5) какво изпитва Ву, когато разбира, че вероятно е загубил 
и констанс, и Винсент?

- Чувства се тъжен и загубен, все едно светът му се разпада.
- Страхува се, че няма да срещне друг приятел.
- Чувства се самотен.
- Не знае как да постъпи, какво ще прави оттук нататък.



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) ако изгубите любимо същество, какво правите / бихте на-
правили, за да не ви липсва толкова?

(2) къде може да се запознаете с нови и интересни хора? 

(3) ако някой, когото обичате, вече не е част от живота ви, 
ще запазите ли всички хубави спомени с него, или ще му се 
ядосате?

(4) как се отнасяте с приятелите си, с близките си? казвате 
ли им често, че ги обичате?

(5) Защо е важно да показваме обичта си?

(6) къде отиват хората, които вече не са част от живота ни? 
опишете. как мислите, щастливи ли са там?

Моите

рогакрасиви Допълнителни въпроси 
извън откъса



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: 
къде отиват хората, които са напуснали живота ни? Нари-

сувайте къде е Винсент. Нарисувайте къде е констанс и как се 
чувстват там.

Моите

рогакрасиви Допълнителни 
занимания

Свалете и останалите 4 помагала 
от motove.com/store


