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


ТЕМА 4: 
ДовЕриЕ и сТрАх Моите

рогакрасиви

Темата Доверие и страх цели да провоки-
ра у учениците:

- навици как да подхождат към нови познанства, преценка пра-
вилно или грешно е да се доверяват първосигнално;

- разбиране как се гради доверие и колко време отнема;

- осъзнаване на разликите между доверие и доверчивост;

- опознаване на страха с всичките му позитиви и негативи;

- търпение и осъзнатост на реакциите (понякога заслепени от 
обида, оставаме глухи за истината и реагираме първосигнално).



...
– Всичко в този живот се случва с цел! – каза на себе си Ву. – 

Винсент ме научи, че истинските приятели винаги се появяват, 
когато имаш нужда от тях, и дори да не говорят, самата им бли-
зост е успокояваща. Ами Констанс? Тя ми помогна да се науча да 
слушам, а не само да говоря. Тя е толкова смела, а аз не съм. 

Срамота е да се крия тук и да лишавам бъдещите си приятели от 
възможността да познават толкова чуден елен като мен. 

...

Еленът се надигна, тръсна глава и се затътри към гардеробиер-
ната си. Леле, колко беше гладен! Но сега яденето можеше да по-
чака. Трябваше първо да се поизмие, да поизтупа Моите красиви 
рога от прахта и да блесне в цялата си прелест. Предстоеше му 
важна среща. Реши да преглътне страха си и да отиде при човека 
в гората.

...

Ву като чу „удивителен“ и моментално се поотпусна малко, но 
отвътре сърцето му продължаваше да препуска и той само стоеше, 
вперил поглед право в очите на човека. Изглеждаше му милови-
ден, но в днешно време кой може да се довери така, само на пръв 
поглед. Ву затвори очи и ги отвори. Искаше да разбере, дали и на 
втори поглед човекът ще му се види приятен. Оказа се прав. Не 
просто беше приятен, вече дори му се усмихваше.

– Ама че чудо, за пръв път виждам елен от толкова близо. И то 
само с един рог – говореше на себе си човекът и внимателно при-
ближаваше към Ву. – Сигурно другият вече е паднал. Все пак е 
краят на септември. 

И леко протегна ръка към главата на Ву. Еленът моментално се 
дръпна назад, а човекът се опита да го успокои.

– Няма страшно, красавецо, само искам да видя какво се случва 
тук, и погали главата му. 

Моите

рогакрасиви оТкъс



Ву примижа от удоволствие и леко снижи глава, но после чове-
кът докосна Моите красиви рога и Ву подскочи като ужилен. Ин-
стинктивно човекът стисна ръката си около ствола на рога, а Ву 
започна да се мята в пристъп на паника.

„Този човек иска рога ми! Той иска рога ми! Моята гордост! 
Не, не е възможно! Не, за бога, пусни ме!“

– Спокойно, момче, спокойно! – викаше човекът, но Ву подска-
чаше и скачаше, и въртеше глава необуздано и изведнъж... рогът 
му остана в ръката на човека. За миг Ву усети, че животът му из-
лиза от ушите. Те буквално горяха. Нададе силен гърлен рев от 
най-дълбокото кътче на душата си, очите му се напълниха със съл-
зи и той затича навътре в гората без цел и посока, глух за думите 
на човека след него.

– Почакай, върни се! Ще ти обясня! Няма страшно! Не се бой...
Ву тичаше с всички сили, задавен от плач, болка и гняв.



Моите

рогакрасиви

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) Защо еленът вундаба се решава да си потърси нов прия-
тел?

- Защото след като страда дълго за Констанс и Винсент, той си 
дава сметка, че животът продължава. 

- Защото иска да опита отново да бъде смел и сам да се бори за 
онова, за което копнее.

- Защото се чувства самотен.
- Защото Констанс го е научила на смелост.

(2) от какво се страхува ву в предстоящото приключение?
- От гората, която е пълна с опасности.
- От човека, защото не знае дали е добър или лош.

(3) Какво прави човекът, за да покаже на елена, че може да 
му има доверие?

- Подхожда към него внимателно и приятелски.
- Говори му мило и с усмивка.
- Прави му комплимент.

въпроси по откъса



(4) Какво се случва, когато рогът на вундаба остава в ръката 
на човека?

- Вундаба реагира първосигнално и изпитва огромно съжале-
ние, че е нарушил принципите си. 

- Ву е убеден, че човекът нарочно е отчупил рога му за трофей и 
милото му отношение е било измама.

(5) Как реагира ву?
- Огорчен е.
- Побягва.
- Остава глух за думите на мъжа.
- Не може да си представи какво предстои оттук нататък.

(6) Какво се е случило в действителност?
- Човекът не е имал намерение да отчупи рога, a по-скоро го 

е разглеждал с интерес, защото за първи път вижда елен само с 
едно рогче.

(7) Какъв е човекът в крайна сметка - лош или добър?
- Добър е, защото е искрен в думите и намеренията си.



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) Как трябва да подхождате към нови познанства – безре-
зервно или с доза внимание?

(2) ако някой ви изглежда любезен и мил, трябва ли да му се 
доверите веднага?

(3) Как се печели доверие? Колко време отнема?

(4) а как се губи?

(5) Когато някой ви разочарова, как е по-правилно да постъ-
пите – да се разсърдите веднага или да го изслушате и тогава да 
прецените как да реагирате?

(6) Какво е да си доверчив? това хубаво ли е, или лошо?

(7) страхувате ли се от нови познанства?

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: 
Нека децата да си направят от героите фигурки за театър 

за пръсти с помощта на прикачения шаблон. след това ги по-
молете да разиграят кратки сценки по групи (един е винсент, 
един вундаба, един Констанс и един човекът тео) като покажат  
какво би се случило при запознанството между:

- Вундаба и Винсент, ако калинката говореше от самото начало;
- Констанс и Вундаба, ако той не беше така доверчив;
- Винсент и Констанс, ако Винсент говореше;
- Констанс и Тео, ако тя се беше опитала да го заговори;
- Тео и Вундаба, ако той не беше побягнал, а беше изслушал 

обяснението на мъжа.

Моите

рогакрасиви Допълнителни 
занимания

Свалете и останалите 4 помагала от motove.com/store
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