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МИСИЯ 
ЗАБАВНО ЛЯТО 

2020*
Приключенският дневник на

……………………………………………………………......................................................................…..

* не докосвай тази книга, ако не си готов за приключение

САМО за СМЕЛЧАЦИ! 

Ако си стопоход - ТОВА Е НАЙ-ОБИКНОВЕНА ТЕТРАДКА! 

(ЗАБРАНЕНО ЗА СТОПОХОДИ)
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„Един ден прочетох една книга и целият ми живот се промени“
Орхан Памук

Привет, приятелю!

Ако държиш този дневник, значи си приел предизвикателството да спасиш За-
бавното лято на 2020. Сигурно си забелязал, че тази година е по-различна от 
всички досега. Лятото също ще бъде по-различно… Тази година то е в твои ръце! 
Ти решаваш какво ще бъде то. А ние имаме едно приключение за теб…

Този дневник съдържа важна мисия, която очаква ти да се превърнеш в нейния 
герой. Ще преминеш през много предизвикателства, ще откриеш неща, които 
не си подозирал. Ще трябва да проявиш смелост и остър ум. Не обещаваме, че 
ще е лесно… Но сме изпратили помощници. На следващата страница ще се за-
познаеш с тях. Те ще ти кажат всичко останало.

Но преди това ти трябва да решиш – приемаш ли мисията? Подпиши се в по-
лето, ако приемаш:

„Аз, ………………………………………………, да стана герой!“

………………………………………………
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Кредо, защо всъщност 
сме тук?

Да, ама защо? Какви 
бяха тия луноходи, ъъ, да де, 

стопоходи. Какво им е 
толкова опасното?

Стопоходите са напаст, 
която напада различ-
ни градчета и села. Те 
скриват  радостта. 
Стопоходът е тих, 

невидим и много подъл. 
Той влиза в ума на хора-
та и ги обладава. Кара 
ги да смятат, че нищо 
не е хубаво. Че нищо не 
си струва усилията и 
че нищо няма смисъл. 

Кара ги да вършат раз-
ни неща, които правят 
всичко наоколо по-лошо. 
Или просто прави всич-

ко сиво и мрачно.

Колко пъти да ти повтарям, 
    Кая – такава е мисията! Търсим 

 герои – момичета и момчета, които 
да  победят армията на стопоходите. 

Иначе всичко е обречено.

Ууууужас!! Звучи страшно 
скучнооо. Как разбираш, 
че някъде има Стопоход?
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  Зависи. Зад много от проблемите
 в едно село или град може да стои 

стопоход. Разхвърляни боклуци, 
караници между хора или деца, липса

 на желание за забавление, няма желание 
за нови неща, а и много други...

    Не, не го дават по новини-
  те. Или поне не го назовават по име. 
Знаеш ли… Много малко хора знаят за 

стопоходите. Аз и ти сме сред малкото, 
които знаят. Затова търсим нашите 

герои. И тук ми се струва, 
че трябва да намерим…

Ами… Дано да не 
те изумя отново, но ми се 

струва, че един гледа
 към нас точно в този 

момент…

Аууу! Ами да… 
Сигурно не го дават 

по новините…

Кая… Понякога ме изумяваш 
с идеите си. Не, лисиците не ги об-
ладават стопоходи. Стопоходите 

действат само чрез хората. А човек 
може дори да не знае, че го е обладал 

стопоход.

Ами в животните? 
Животно може ли да е 
обладано от стопоход? 

Лисица например?
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Ти ли си новият
герой? Кога започвa-

    ме? Нямам търпение да        
      науча повече за това 

            място. Какви са всичките му   
              скришнотии, щуротии, вку-
           сотии и страхотии? Хората 
           казват, че съм много нетър-  

         пелива. Но това никак не е така!   
        Ето че търпеливо чакам преди 

         да задам всичките си един 
     милиард и триста хиляди 

въпроси… Е? Тук растат  
  ли боровинки? Има ли лисици? А 
      лисиците ядат ли боровинки? 
       Как си ги берат?!?! Ох… не се 
        сдържах. Но пък… Псст, без да 
            казваш на Кредо… На мен 
            можеш да разчиташ за 

             забавната част. Вече ми 
            хрумнаха поне двеста идеи 
          как да си прекараме добре...

Здрасти,
аз съм
    Кая!

                     Аз съм Кредо.Няма 
     да те моля да четеш тази книжка. 

Аз съм тук и ще ти помагам. Ако 
    решиш да се заемеш с тази мисия! Готов 

съм да споделя с теб всичко, което знам.  Така 
ще ти помогна да изпълниш мисията. Ще ти 

давам съвет, когато стане трудно. Това, 
       срещу което сме изправени, не е 

          детска игра. Ще ти кажа само едно.
             От теб зависи какво ще е това 

          лято – супер приключение 
       или пълна скука.
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ГЛАВА 1
Нарисувай своето тайно място

А! И все пак
кажи поне на един 

възрастен къде е това място. 
       Че ги знаеш какви са притеснителни.  
         Не искаме да тръгнат да те тър-

сят наляво-надясно, нали?

  Така. Да се разберем. Всеки
герой си има тайно скривалище, 

където отива да размишлява. Там 
  тренира силите си и събира енергия

за предизвикателствата. Предлагам ти 
  още сега да си намериш едно такова място. 

Може да е някъде около вас. Може дори 
     да е в къщата, ако искаш. Може пък 

да си избереш някое заобиколено 
от природа място – до някое 

дърво или направо 
на дървото. 
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А сега е време ти 
да ни се представиш.

ИМЕТО МИ Е …………………….............................................................................

ОБИЧАМ ДА МЕ НАРИЧАТ ………………………………...........................................

ЖИВЕЯ В ………………………...............................................................................

НА ………. ГОДИНИ СъМ.

ЛюБИмИ НЕщА

ЛюБИМ ЦВЯТ: ………………………….....................................................................

ЛюБИМА КНИГА: ………………………...................................................................

ЛюБИМО ЯСТИЕ: …..………………….…...............................................................

ЛюБИМ фИЛМ: …..……………….........................................................................

ЛюБИМ ГЕРОЙ: ...........................………………………….......................................

ЛюБИМА ИГРА: ...…………………........................................................................

ЛюБИМА МуЗИКА И пЕСЕН: ………………………................................................

ЛюБИМ уЧИТЕЛ ИЛИ уЧИТЕЛКА: ..................................................................

ЛюБИМ СЕЗОН: …………………........................................................................

ЛюБИМО МЯСТО: ………………….....................................................................

ЛюБИМ пЛОД: …………………..........................................................................

ЛюБИМ ЗЕЛЕНЧуК: ……………………................................................................

АкО ТРяБвА ДА СЕ ОПИшА

С ТРИ ПРИЛАгАТЕЛНИ, БИХ ИЗБРАЛ/А:

1……………………..............................................

2……………………..............................................

3……………………..............................................
Аз пък съм умна, 
красива и… 
      

            хм... скромна.
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Аз пък съм умна, 
красива и… 
      

            хм... скромна.

кАквО Е вАжНО ЗА мЕН в мОмЕНТА

НАЙ-ДОБРИТЕ МИ пРИЯТЕЛИ СА …..............................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

ИСКА МИ СЕ ВСЕКИ ДЕН ДА ….......................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

НАЙ-ГОЛЯМАТА МИ МЕЧТА Е ДА …................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

ИСКАМ ДА пРИЛИЧАМ НА …..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

    Ето тук 
  нарисувай
  себе си.
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Добре дошъл в приклю-
чението! Или, за да съм 
по-точен, добре дошъл в 

мисията!

   Супер! По-забавно е, като
сме повече! Честно казано, 

Кредо е малко скуууучен понякога. 
С неговото вечно „А знаеш ли, че…“, 
„Трябва да проверим…“, „Внимавай, 

опасно е да жонглираш с яйца…“

Ние сме тук, за да ти
помагаме! Защото сме 
експерти по стопохо-

ди… май.

Е, добре де… 
повечето пъти 

е прав...

След като вече те 
    открихме, нямаме време 
за губене! Както вече разбра, 

мисията ни е да прогоним 
Стопохода!

Стопоходите дейст-
ват, като отслабват 
характера и силата 
на хората. Правят ги 
лениви, мързеливи, не-
искащи да знаят нищо 
ново, страхливи и какво 
ли още не. За да побе-
дим, ще трябва да си 

истински ГЕРОЙ!
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МИСЛЕщ: Любопитен е към света и тър-
си отговори на въпросите, които си за-
дава. 

ОБщуВАщ: Работи с желание с други хора.  
Казва свободно идеите си и изслушва мне-
нието на другите. 

СВъРЗАН С пРИРОДАТА: Грижи се за при-
родата. Разпознава я като съюзник и ве-
рен приятел. Забелязва и наблюдава при-
родния свят около себе си.  

ОТГОВОРЕН: Държи на думата си и спаз-
ва обещанията си. Действа, когато нещо 
може да стане по-хубаво.

пОЗНАВАщ СЕБЕ СИ: Иска да знае повече за 
себе си. Любопитен е към това, което се 
случва в неговия вътрешен свят. Приема 
емоциите, силните и слабите си страни 
и знае, че може да работи над тях.

СЛЕДВАщ ТАЛАНТИТЕ СИ: Знае какво умее 
най-добре и го използва, за да решава 
предизвикателства и проблеми. 

СМЕЛ: Приема с готовност предизвика-
телствата по пътя си. Опитва нови 
неща. 

ГРИЖОВЕН: Подхожда с внимание и любов 
към хората и света около себе си. Полага 
усилия да направи нещата около себе си 
по-добри.

Обещавам, 
че ще са забавни! 

Вече ми се въртят 
толкова идеи…

ИСТИНСкИяТ гЕРОй Е:

Във всяка глава на този
дневник ще имаш различни 

предизвикателства  
и задачи.
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    Можеш да оцветяваш 
квадратчета и ако напра-
виш нещо, за което ние не 
сме се сетили, но ти зна-
еш, че си използвал някоя 

от тези сили.

ОЦВЕТИ В ЛюБИМ ЦВЯТ КАРТИНКИТЕ, КОИТО МИСЛИш, ЧЕ СА ТИ НАЙ-СИЛНИ В МОМЕНТА
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    Освен това, стъпка по 
стъпка, ще намерим начин да 
се справим със Стопохода. Ще 
направим мястото, където 
живееш, по-хубаво, а хората 

в него – по-щастливи.

Можеш да събереш геройски отбор. 
Чухме, че тук се навъртат доста 

герои. Заедно с приятелите ти ще е 
по-лесно, по-забавно и по-щуро! 

Тук запиши имената 
на съюзниците 

………...........…
…..................……...

…………...............…...
………...............……...
…………..............…….
…………..................
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Може би сега е моментът да 
ти издам една тайна… Стопоходите са 

напаст, която е завладяла почти цяла България. 
Затова и нашата тайна организация в момента 
издирва герои из цялата страна. Деца като теб, 

които са готови да станат по-добри, по-можещи и 
по-знаещи, и да победят стопоходите. За твоето на-

селено място отговаря МЕНТОР – човек, който 
    ще помага и ще събира всички геройски идеи 

      на едно място. Трябва да го откриеш, 
за да се свърже с теб.

ТВОЯТ МЕНТОР Е …………………………………………………………...................................
Намери своя ментор на zabavno.bcause.bg като следваш инструк-
циите в сайта.

        Присъедини се към следната група във Фейсбук:
             гЕРОИТЕ НА ЗАБАвНО ЛяТО 2020
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Какво искам да запомня от 
нещата, които ми се случиха 

в тази глава?

Три неща, за които съм бла-
годарен в този момент?

Какво ново научих за себе си 
в тази глава?

Супер си! 
Аз мисля, че се справи чудесно, 

но по-важно е ти какво мислиш. 
За да свършиш работата си по 

тази глава, отговори на въ-
просите. Можеш да пишеш или 

рисуваш!

Отгърни 
   на страница 31. 
Там има табло на 

емоциите, ако имаш 
нужда от помощ.

И понеже ти обещах, че няма да те оставя 
да скучаеш, имам за теб едно предизвикател-
ство. Намери най-старото и дебело дърво в 
селото и се снимай с него. Защото старите 
вековни дървета са виждали много  и крият 
мъдрост. Те винаги я дават на добрите и им 
помагат в техните мисии. Можеш да поканиш 
и приятели. След това качи снимката в гру-
пата “Героите на Забавно лято 2020”. Отбе-
лежи с хиксче тази задача, когато я изпълниш.

Да си 
благодарен е 
суперсила.

„Ако искам да видя пеперуди, трябва 
да изтърпя две-три гъсеници.“

Малкият Принц

СТРАНИЦА ЗА РАЗМИСъЛ

Как се чувствам?
(напиши или нарисувай)
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ГЛАВА 2 Започваме! Очакват ни велики дела! 
Да подготвим тялото си за всичко, кое-
то предстои. Кредо не е много по тези 
неща, но аз смятам, че ако човек не за-
грее преди приключение, рискува да заспи 

по средата...

Хайде, 
направи 

уражненията 
и ти!

Посети сайта zabavno.bcause.bg, за да намериш още упРАЖНЕНИЯ ЗА ГЕРОИ.
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 И за да поддържаме 
това ниво на енергия цял 

ден, те каня на едно 
минипредизвикателство.

пОНЕДЕЛНИК: Зелено
ВТОРНИК: Червено
СРЯДА: Жълто
ЧЕТВъРТъК: Синьо
ПЕТък: Светлосиньо и розово
СъБОТА: Лилаво, виолетово, кафяво и черно
НЕДЕЛЯ: Оранжево

    Аз пък се замислих… 
Колко цвята съществуват 

на Земята? Можеш ли да пи-
таш някой или да провериш в 

интернет вместо мен?

……..................……………
…………..................……..
……..................……………
……..................……………
…………..................……..
……..................……………
……..................……………
…………..................……..
……..................……………
…................................……
……..................……………

Избери си един цвят и нека 
днес той да бъде твоят спе-
циален цвят. Ако например е 
зелено– облечи се в зелено, яж 
зелени неща, пиши със зелен 
химикал, пий от зелена чаша 
и т.н. Чудя се как ли мирише 
зеленото…

Ако тази идея те кефи, можеш 
да следваш това Цветно разпи-
сание за седмицата. Дава сила и 
енергия. Един мъдрец ми го каза, 
докато скитах около Седемте 

езера в Рила планина.
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 Време е да се захващаме за работа. 
Нали си спомняш мисията? За всеки 

случай в това писмо сме я записали. Но 
сме използвали специален код, който 
стопоходите няма как да разгадаят. 
На всяка буква от кирилицата отго-
варя определен знак от глаголицата. 
Замести знаците с букви и ще разга-

даеш мисията.

1.

2.

3.

4.

Посети сайта zabavno.bcause.bg 
за да разгадаеш кода.

1. ...................................................................................................................................………………
2. ...................................................................................................................................………………
3. .....................................................................................................................................….…………
4. ….....................................................................................................................................….………
.....................................................................................................................................…………..……
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Можеш да напишеш на рисунката и 
няколко думички за това какво искаш 

да ти се случи. Например: ИГРИ, 
МОРЕ, СЛАДОЛЕД, СМЕЛ, УМЕН 

или друго...
Сега ти водиш! 

 Време е да ни споделиш как-
во искаш да се случи до края на 
тази мисия. Нарисувай себе си - 
така, както искаш да изглеждаш 

в края на лятото! 
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1. НАпРАВИ СИ МОДЕЛ ОТ пОРЕДНОСТИ 
Запиши първо тези тук: АБ-АБ-АБ-
АБ; АБВ, АБВ, АБВ; АББ, АББ, АББ. 
Направи си свой модел с камъчета, 
листа, моливи, кубчета или друго, 
което ти попадне. Можеш да напи-
шеш свои модели с букви тук:

2.   КъДЕ ЖИВЕЕМ? Попълни 
тази страница, като на-
рисуваш къде живее всяко 
животно.

Якоо, 
аз ще ги направя 

всичките.
Време е да раздвижим мо-
зъка, за да се подготвим за 

работа. Избери си поне 2 от 
3-те предизвикателства 

и ги изпълни.

…......................................................................
................................................................………
…………………………...........................................
.........................................................................
.............................………………………………………
………................................................................
....………………...................................................
....................……….....................................…….

ОРЕЛ

КОСТЕНуРКА

КОН

ТИГъР

ДЕЛфИН
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3. Намери семена, цветни листа, камъчета, шишарка, ядки и всичко, 
което можеш. Използвай лепило за хартия. Създай с тях къщата на 
някое от животните, които нарисува. 
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Време е да се зах-
ващаме за това, за 

което сме тук.

             Да изядем 
      всичкия сладолед 
      и да тичаме до 
            реката?

Не, Кая… Да помогнем 
на нашия нов приятел 
да прогони Стопоходи-
те. Мислиш ли, че ще 

се справи?

Разбира се! Вижда ми се дос-
та готин. Пък и нали и ние 
сме тук, и приятелите му, 

и онова… как се казваше… 
Менторът.
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Аз също мисля, че 
ще излезе страхотен 
герой от това дете!

    Хей, ама имам чувство--
то, че пак ни наблюдава! 

Ей, ти, стига се оглежда, а 
да се захващаме за работа!

    Според мен е добре 
да започнем, като нарисуваме 

карта на населеното място. Аз 
винаги така правя. Това ми помага 
после да не се изгубя. Само дето 
обикновено губя самата карта… 
Затова ти я нарисувай тук на 

СЛЕДВАЩАТА страница. Започни 
от твоя дом и нарисувай всичко 

наоколо.

Първата ти задача, за да
 се справиш със Стопохода, е 

да се погрижиш за себе си. А след 
това да огледаш добре своето 
родно място и да ни разкажеш 

всичко за него.
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А сега попълни таблицата, 
като помислиш добре. Ако не 
си сигурен, попитай някого 

или излез и наблюдавай какво 
се случва.
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мЕСТАТА, къДЕТО
ХОРАТА ОТИвАТ, 
ЗА ДА СЕ 
ЗАБАвЛявАТ, СА: 

мЕСТАТА, 
къДЕТО 
СЕ СъБИРАТ 
ДЕцАТА, СА:

мЕСТАТА, къДЕТО 
чОвЕк мОжЕ
ДА НАучИ НЕщО
НОвО, СА: 

  
НАй-гОТИНИТЕ 
въЗРАСТНИ СА: 

  

НАй-гОТИНИТЕ 
ДЕцА СА: 

мОЕТО ЛюБИмО 
мяСТО Тук Е: 

кАквО мЕчТАя 
ДА СЕ СЛучвА
Тук? 
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Да, дойде време.
 Приятелче, време 
е да се захванеш със 
себе си. Спомняш ли 

си качествата, които 
правят от един обик-
новен човек ─ герой?

Аз, аз, аз ще кажа! 
Мислещ, Смел, Общу-
ващ… ъ-ъ-ъ… Какво 

беше нататък?

Свързан с 
природата, 

Грижовен, Познаващ 
себе си и Следващ 
талантите си. 

Да, тъкмо щях да 
ги кажа и аз...

Днес ще порабо-
тим върху позна-
ването на себе си 
и свързаността с 

природата. 

Супер! Вече знаем къде се на-
мираме и с какво разполагаме. 
Стопоходът ще бъде победен с 

няколко геройски мисии! 

Хайдее, дойде ли
 време за инте-

ресното? 
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Намери си лупа. Отиди някъде близо до живата природа - до някое 
дърво, в гората, на някоя поляна или в градината. Изследвай всичко с 
лупата. Различни растения и животни - семена, пера, части от гнез-
до, съчки, глина, малки насекоми и паякообразни и др. Има ли разлики 
между растенията/животните и какви са те? Запиши или нарисувай 
наблюденията си в дневника.

Остани сред природата и бъди много тих. Затвори очи и се заслушай 
внимателно. Много внимателно слушай тялото си. Чуй сърцето си. 
Усети как се движи и тупти. Какво ти казва сърцето ти?

…......................................................................................................................................……………
……………………................................................................................................................................
.................………………………………………………....................................................................……………
….......................................................................……….....................................……...........................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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Вземи със себе си дневника и моливи или флумастери за рисуване. 
Нарисувай или напиши:
 КАКВИ РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНИ ИМА ОКОЛО ТЕБ - ДОРИ НАЙ-МАЛКИТЕ?

КАКВИ ЦВЕТОВЕ ВИЖДАш ОКОЛО СЕБЕ СИ?  

КАКВО ЧуВАш ОКОЛО СЕБЕ СИ, АКО СЕ ЗАСЛушАш МНОГО ВНИМАТЕЛНО?

КАКВИ фОРМИ ИМАТ ОБЛАЦИТЕ НАД ТЕБ? НА КАКВО пРИЛИЧАТ?  

АКО БЯх РАСТЕНИЕ, щЯх ДА СъМ:

АКО БЯх ЖИВОТНО, щЯх ДА СъМ:
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Очертай ръката си с молив или химикал. Във всеки пръст напиши 
отговорите на следните въпроси:

пАЛЕЦ: Кои са нещата, които умееш най-добре?
пОКАЗАЛЕЦ: Кои са нещата, в които искаш да станеш много добър?
СРЕДЕН: За какво мечтаеш най-много на света?
БЕЗИМЕНЕН:  Какво обичаш най-много на света?
КуТРЕ: Какъв искаш да станеш, когато пораснеш?
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Какво искам да запомня от 
нещата, които ми се случиха 

в тази глава?Как се чувствам?
(напиши или нарисувай)

Три неща, за които съм 
благодарен в този момент?

Какво ново научих за себе си 
в тази глава?

А сега е време за нещо щуро! Някога правил ли 
си кетчуп? А пица? Защо не изненадаш семей-
ството, като приготвиш вечеря за всички? 
Какво обичат другите в семейството? Наме-
ри си съюзник - мама, баба или някой, който 
готви, и му сподели идеята си!

Да си 
благодарен е 
суперсила.

СТРАНИЦА ЗА РАЗМИСъЛ
„Истински се вижда само със сърцето. 
Същественото е невидимо за очите.“

Малкият Принц

Отгърни 
   на страница 31. 
Там има табло на 

емоциите, ако имаш 
нужда от помощ.
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ТАБЛО НА ЕМОЦИИТЕ

ТъЖЕН

уЧуДЕНВИНОВЕН

СпОКОЕН

РАДОСТЕНГНЕВЕН

ОБИЧАщРАЗТРЕВОЖЕН

яростен
негодуващ 
ядосан
раздразнен 
възмутен 
враждебен 
разсърден
агресивен

печален
самотен 
потиснат
отчаян
разочарован
огорчен

уплашен
нервен 
обезпокоен 
загрижен 
паникьосан 
раздразни-
телен

смутен
засрамен
обиден
изпълнен 
със съжаление

в хармония със 
себе си
позитивен
усмихнат
ведър

благоразположен
влюбен
привързан
изпълнен с дове-
рие

изненадан
изумен
удивен
любопитен

доволен
горд
весел
удовлетворен
възхитен
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Пссст! Какво ще кажеш 
да си направим един експеримент? 
С коя ръка пишеш обикновено – дяс-
на или лява? Е… в полето опитай 

да напишеш с другата си ръка 
трите си имена и какво ти се 

прави в този момент.

ГЛАВА 3
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..........................................................………………
………………….......................................................
...........................................................................
..........................................................………………
…………………….....................................................
...........................................................................
..........................................................………………
……………………………….........................................
............................................................................
...........................................................................
..........................................................………………
……………………………….........................................
............................................................................
.................…………………………..............................
..............................................………………………….
............................................................…………..…
............................................................................

1. НАпИшИ СТИхОТВОРЕНИЕ. 
Нарисувай следните рими. 
Измисли своя рима.

Вечер щом луната изгрее,
екранът на компютъра 
се смее.
Пред него са седем деца,
седем смели сърца.

Повече от всичко на света
аз обичам да творя!

В моя свят безкраен
всеки герой е необичаен.
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   2.ОпИшИ ЛюБИМИТЕ СИ НЕщА пРЕЗ ЛЯТОТО:

ОБИЧАМ ДА ...............................................................................................................
.....................................................................................................................................
........................................................................................................................................

ИСКАМ ДА .....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................………....
ИГРАЯ НА .......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................…………
хОДЯ ДО ........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................………….

Нарисувай тези любими за теб неща. Намери други деца, които попълват дневни-
ка. Проверете дали някой има същите любими неща.
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3. ЗНАЕш ЛИ КАКВО Е пРъС-
ТОВ ОТпЕЧАТъК? А правил ли 
си някога такъв? Използвай 
кутийка за мастило за пе-
чат и лупа. И направи едно 
задълбочено разследване на 
пръстови отпечатъци. На-
прави си пръстов отпе-
чатък на всеки пръст и ги 
проучи внимателно с лупа-
та, за да видиш дали някои 
от тях са еднакви. Ако от-
криеш съвпадения, можеш да 
си ги отбележиш в дневника. 
(Може да събереш и отпе-
чатъци на семейството. 
Тези отпечатъци стават 
най-лесно, като си оцветиш 
пръста с химикал и го от-
бележиш на листа) 

Замислих се 
 дали животните имат 
пръстови отпечатъци... 
Ти как мислиш? Би ли 

проверил и записал тук?

............................................................................

.........................................................………………

............................................................................

.........................................................………………..

............................................................................
……………………………….........................................
............................................................................
.................…………………………..............................
............................................................................
............................................................................
..............................................…………………………
…………………….....................................................
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Вече стана 
ли време да се 

борим със Стопохода! 
Готова съм!

По-полека, Кая! Ще правим 
нещата едно по-едно. Всеки 

ден по малко. Това е 
най-добрата стратегия.

Добре. Ще следва-
ме план. А какъв е 
той всъщност?

Всеки ден ще правим нещата око-
ло нас по-добри. Ще се грижим за 
различни неща. Днес ще се погри-

жим за СЕМЕЙСТВОТО.

      Хей, ти! Време е 
да запретнеш ръкави и 

да бъдеш героя на своето 
семейство!

     Подготвили сме 
  няколко идеи, които да 
  изпълниш. Те ще направят    
 всички вкъщи по-щастливи!

       Започваме. Избери 
 мисиите, които най-много ти 
 харесват и ги изпълни. Измисли 
   и свои идеи как да направиш 
      близките си по-щастливи!
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       Започваме. Избери 
 мисиите, които най-много ти 
 харесват и ги изпълни. Измисли 
   и свои идеи как да направиш 
      близките си по-щастливи!

ГЕРОЙСКИ МИСИИ

пОКАНИ ВСИЧКИ ВКъщИ НА 
РАЗхОДКА ИЛИ пИКНИК! ИЗБЕРИ 
МЯСТОТО. МОЖЕ ДА 
Е ДОРИ В ГРАДИНАТА ВИ. НАпРА-
ВИ ИМ пОКАНИ И пОДГОТВИ 
САНДВИЧИ ЗА ВСИЧКИ! НАпРАВИ КРАСИВА 

КАРТИЧКА ЗА ВСЕКИ 
ОТ СЕМЕЙСТВОТО. 
МОЖЕш В НЕЯ ДА 
НАпИшЕш НЕщО 
хуБАВО, КОЕТО щЕ 
ГИ ЗАРАДВА. 

СГОТВИ НЕщО ВКуСНО ЗА ВСИЧКИ. МОЖЕ 
ДА Е САЛАТА, ТАРАТОР ИЛИ НЯКАКъВ 
пЛОДОВ ДЕСЕРТ. А ЗАщО НЕ СОК ОТ пРЕСНИ 
пЛОДОВЕ? 

пОМИСЛИ ЗА ВСЕКИ 
ОТ СЕМЕЙСТВОТО. 
КОЙ КАКВО ОБИЧА? 
КАКВО ГО КАРА ДА 
СЕ уСМИхВА? КАК 
МОЖЕш ДА ГО НАКА-
РАш ДА СЕ уСМИхВА 
пО-ЧЕСТО? 

НАпРАВИ пОРТРЕТ НА СЕМЕЙ-
СТВОТО. НАРИСуВАЙ ВСИЧКИ 
ЗАЕДНО НА ГОЛЯМ ЛИСТ. АКО НЕ 
ТИ СЕ РИСуВА, СъБЕРИ ВСИЧКИ 
И СЕ СНИМАЙТЕ! 
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Каним те да си посадиш 
растение! Цвете, билка или 
зеленчук, а защо не и дръвче. 
Попитай мама, баба, тати 
или дядо дали имате някак-
ви семена, които можеш да 
посадиш.

 Супер! А сега да потренираме 
за геройски качества. Сега те 

предизвиквам да работиш върху 
Грижовен и Мислещ!

брой 
семена

слънце/
сянка

брой 
поливания 

на ден   

дълбочина
на засаждане

1. Вземи малка саксия. Кофичка от кисело мляко или сладолед също става. Пробий 
12 малки дупчици по дъното. 
2. Сложи на дъното малки камъчета. Трябва да покрият дъното. Преброй колко 
камъчета сложи. 
3. Напълни саксийката със ситна пръст. Попитай някой възрастен за тор или 
компост.
4. Преброй три групички от по три семена и ги сложи в пръстта. Попитай някой 
възрастен колко дълбоко трябва да ги сложиш. 
5. Полей растението си с вода. Не много. Провери колко често трябва да поливаш 
растението си.
6. Попитай къде е най-добре да оставиш саксията. Навън, вътре, на слънце или на 
сянка?
7. Всеки ден отивай при саксийката си и се грижи за нея. Можеш да й говориш 
мили думи или да й пееш. Така ще порасте по-бързо!
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Какво искам да запомня от 
нещата, които ми се случиха 

в тази глава?Как се чувствам?
(напиши или нарисувай)

Три неща, за които съм 
благодарен в този момент?

Какво ново научих за себе си 
в тази глава?

Какво ще кажеш за нещо по-весело? Организи-
райте си филмова вечер с твоите приятели! 
Какво ви се гледа? Аз например много харес-
вам филма “Отвътре навън” - любим ми е! И 
разбира се – пуканки, напитки, нещо сладич-
коо… Мммм! Даже може да е парти с преспи-
ване, стига вашите да са съгласни! Ех… 
Ей, Кредо! Айде да гледаме филм!

Да си 
благодарен е 
суперсила.

СТРАНИЦА ЗА РАЗМИСъЛ

Отгърни 
   на страница 31. 
Там има табло на 

емоциите, ако имаш 
нужда от помощ.

„Много по-мъчно е да съдиш сам себе си, отколкото да 
съдиш другите. Ако можеш да съдиш себе си правилно, 

значи ти си истински мъдрец.“
Малкият Принц
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Нещо щуро!

Време е за действие! Днес 
нашият скъп герой ще трябва да 

се погрижи за няколко много важни 
човека…Ще трябва добре да помисли 

какво точно да направи.

ГЛАВА 4

 Може би да… Кая, знаеш ли, 
мисля, че героят ни ще има нуж-
да точно от теб, за да развинти 
въображението си и да създаде 
смели идеи. Ти си на ход, прия-

телко!

Ууааааауууу!! Най-после! 
Кая е шефът! Кредо, из-
вини ме, но имам няколко 

предизвикателства за 
нашия човек.



41

1. НАпРАВИ НЕщО, КОЕТО НЕ СИ пРА-
ВИЛ НИКОГА ДОСЕГА. Сигурно има 
един куп неща, които си си мислил, 
че ти се иска да направиш, но все си 
отлагал. Например да се научиш да 
жонглираш или да застанеш на челна 
стойка. Да разгледаш паяк отблизо 
или да караш колело без ръце… Ти из-
бери и пробвай смело!

НАРИСуВАЙ ТуК КАКВО НАпРАВИ:

Ехо, тук ли си! Време е 
да тренираш смелостта и 

въображението си! Както ти 
казахме, истинските герои са 
рискуващи и използват талан-
тите си по всевъзможни начини! 

Започваме!
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2. НАМЕРИ ЦВЕТНИ САЛфЕТКИ, ОЦВЕТИ ЛИСТ ИЛИ НАМЕРИ ЦВЕТНИ хАР-
ТИИ. Накъсай ги на парчета. Много важно условие: забавлявай се, докато 
късаш! Когато всичко е на малки парчета, сглоби нещо любимо (жи-
вотно или друго) от парчетата. Може да го залепиш тук.
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3. Ето една много специална 
мисия, която ще развие сме-
лостта ти. Ще трябва да 
се заровиш дълбоко в исто-
рията на родното си място! 
Открий най-старата книга 
в селото. Можете да тър-
сите заедно с приятелите 
ти. Знаеш ли къде може да 
се намира тази книга? Мо-
жеш да започнеш от библио-
теката вкъщи…

НАЙ-СТАРАТА КНИГА В СЕЛОТО Е .................
...........................................................................
..........................................................................

АВТОР: .............................................................

ГОДИНА НА ИЗДАВАНЕ: ................................

НАМИРА СЕ В .................................................
..........................................................................

НАРИСуВАЙ КОРИЦАТА НА КНИГАТА:

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

А коя ли е 
най-старата книга 

въобще в света? И за 
какво ли става дума 

в нея?
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4. Вземи празен лист и нарисувай твоето населено място след 10 го-
дини. После снимай рисунката и прати на ментора си или качи в гру-
пата. Намери къде в селото е таблото за всички рисунки и постави 
своята там. Ако няма такова табло, с приятелите ти можете да 
направите… Къде би било най-подходящо?

5. Направете умален модел на себе си, използвайки само природни ма-
териали. Клончета, листа, камъни и го снимайте. Можете да полз-
вате и нещо по-голямо – дъски, слама и т.н.  Погледни в огледалото 
кои части на тялото са по-големи или по-малки – краката колко-
то ръцете ти ли са дълги? Главата ти колко е голяма в сравнение с 
дланта? 
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  Сега е време да се
погрижим за приятелите 

ти. Би било ужасно някой от 
тях да се превърне в 

стопоход, нали!

Отново сме ти подготви-
ли няколко предложения как 
да направиш приятелите си 

щастливи. Но ти ги познаваш 
най-добре! Можеш да измис-

лиш още идеи!

В миналата глава се по-
грижихме за семейството. 
Стопоходите няма да мо-
гат да се доближат до вас!

Преди да продължим, 
искам да споделя с теб няколко 

примера за това как в други на-
селени места по света хората 
се справят със стопоходите.

Ужас! 
Представяш 

ли си?

      Грижата за приятели-
те е много важна. Ако се 
забавляваме и винаги се 

подкрепяме като приятели, 
стопоходите ще бъдат побе-

дени завинаги! 

Отиди на сайта 
zabavno.bcause.bg и 
разгледай готините 
идеи в секцията 
„ГЕРОИТЕ ОКОЛО НАС“. 
Вдъхновяващи са!
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ГЕРОЙСКИ МИСИИ

НАпИшИ НА ЕДИН ЛИСТ НЕщО хуБАВО И ТАЙНО ГО пъх-
НИ В ДЖОБА НА ТВОЙ пРИЯТЕЛ. МОЖЕш И ДА Му ГО пуС-
НЕш В пОщАТА ИЛИ пОД ВРАТАТА.

НАпРАВИ КРАСИВА 
РИСуНКА ИЛИ РъЧ-
НО НАпРАВЕН пО-
ДАРъК ЗА пРИЯТЕЛ. 
НАпИшИ ТРИ НЕщА, 
КОИТО хАРЕСВАш В 
ТОЗИ ЧОВЕК. РАЗКА-
ЖИ НАЙ-хуБАВИЯ ВИ 
СпОМЕН ЗАЕДНО.

СНИМАЙ СЕ С НАЙ-ДОБъР пРИ-
ЯТЕЛ. АКО ИСКАш, КАЧИ СНИМ-
КАТА ВъВ фЕЙСБуК.  НАпИшИ 
ЗАщО ТОЙ ИЛИ ТЯ СА ВАЖНИ ЗА 
ТЕБ!

След толкова много работа, 
мисля, че твоето геройско скривали-
ще те чака, за да попълниш следва-
щата страница. А след това имам 

нещо за теб…

ОБАДИ СЕ ИЛИ ИДИ пРИ пРИЯТЕЛ, 
КОЙТО НЕ СИ ВИЖДАЛ ОТДАВНА. 
МОЖЕ ДА Е НЯКОЙ СъуЧЕНИК ИЛИ 
пРИЯТЕЛ, КОГОТО НЕ СИ ВИЖДАЛ 
ОТДАВНА. пОГОВОРЕТЕ СИ. пИТАЙ 
ГО КАК Е И… ТИ ЗНАЕш НАЙ-ДОБРЕ 
КАКВО ОщЕ.
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Три неща, за които съм 
благодарен в този момент?

Какво ново научих за себе си 
в тази глава?

Предизвиквам те! Всъщност предизвиквам 
теб и приятелите ти – герои! Направи 
си снимка с главата надолу на някое важно 
място в центъра. Ако сте повече, можете 
да си помагате! След това трябва да качи-
те снимките във Фейсбук групата. И под 
всяка снимка да разкажете какво е това 
място и защо е важно!

Да си благода-
рен е мъдрост.

Какво искам да запомня от 
нещата, които ми се случиха 

в тази глава?

СТРАНИЦА ЗА РАЗМИСъЛ

Как се чувствам?
(напиши или нарисувай)

„Хората имат различни звезди. За тези, които 
пътуват, звездите са водачи. За други са само 

малки светлинки.“
Малкият Принц

Отгърни 
   на страница 31. 
Там има табло на 

емоциите, ако имаш 
нужда от помощ.
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      Кредооо… Уморена съм! 
Толкова много работа свър-
шихме тия дни! И нашият 

герой никак не 
си поплюва…

ГЛАВА 4 И ½

    Е, мила приятелко, знаеш, 
че няма как просто да се от-
кажем. Но отново ще призная, 
че имаш право за едно – имаме 

нужда от почивка. 
Нашият герой също…

      Оф, че си… Не може 
ли да зарежем тая 

работа със стопоходите 
и да отидем на някоя

    поляна? Да лежим цял ден? 
Да гледаме облаците?

Предлагаме ти да 
прекараш един ден сред 

природата. Можеш да правиш 
каквото искаш! Можеш да събе-

реш приятелите или семей-
ството и да си направите пик-
ник! Сандвичи, постелки, шапки 

с козирки – ти решаваш!

Време е и 
ти да преза-

редиш!

Правилно ли чувам?! 
Пълната с енергия, 
вечно щурееща Кая, 

иска почивка?!
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КОГО щЕ пОКАНЯ НА пИКНИК? ..................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
КъДЕ щЕ ОТИДЕМ? ........................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
КАКВО щЕ ВЗЕМЕМ СъС СЕБЕ СИ? .............
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

      Оф, че си… Не може 
ли да зарежем тая 

работа със стопоходите 
и да отидем на някоя

    поляна? Да лежим цял ден? 
Да гледаме облаците?

ЗАБАВНИ НЕщА, КОИТО МОЖЕТЕ 
ДА пРАВИТЕ: 

 

• ДА ЛЕЖИТЕ НА ЗЕМЯТА И ДА  
СИ РАЗКАЗВАТЕ НА КАКВО ВИ 
пРИЛИЧАТ ОБЛАЦИТЕ.

• ДА ЯДЕТЕ САНДВИЧИ СъС  
ЗАТВОРЕНИ ОЧИ. 

• ДА пРЕБРОИТЕ КОЛКО ВИДА  
НАСЕКОМИ И ДъРВЕТА ИМА 
ОКОЛО ВАС. 

• ДА ИГРАЕТЕ НА ТОпКА, фРИЗБИ, 
фЕДЕРБАЛ.

• ДА СЛушАТЕ ЗВуЦИТЕ  
НА пРИРОДАТА. 

• ДА ОТКРИЕТЕ СЛЕДИ И  
РАЗБЕРЕТЕ НА КАКВО  
ЖИВОТНО СА.

Питайте възрастните дали 
може да отидете. И най-добре 
ги поканете да дойдат с вас или 

да ви заведат! Ако не става, 
направете си пикник в парка!
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Пссст, като се върнеш, 
драсни си няколко реда. 

Или нарисувай какво пра-
вихте. Аз така правя… 

Иначе забравям.

КАКВО ИСКАМ ДА ЗАпОМНЯ ОТ ТОВА пРЕЖИВЯВАНЕ?



51

  Всеки има право 
да почива, както сметне

 за добре! Ти пък като заби 
нос в онази дебела книга, не 
мръдна цял ден, обаче аз не 
те съдя. Там пишеше ли
 нещо за стопоходите?

ГЛАВА 5Готова съм за 
нови подвизи! По-
чивката е хубаво 

нещо!

Щом наричаш тичане- 
то по поляни и гоненето 
на пеперуди “почивка”...

Пссст! Предлагам ти 
   да поразгреем малко... Пусни 
си любимата си песен, отгърни 
на онази страница с движенията 
(стр.16) и ги изтанцувай като 
танц. Можеш да пробваш с ня-
колко песни: по-бърза, по-бавна, 

по-насечена, по-плавна.

Не, но усещам, че почти сме 
ги прогонили. Нашият герой се 
погрижи за себе си, за семей-

ството си и за приятелите си. 
Остава още малко и всички 
в селото ще са щастливи!



52

А сега е време да 
разгреем и мозъка! 

Днес имам един въпрос, 
който всеки ученик си е 
задавал… Как се е появи-

ла математиката?

1. Намери бяла хартия. Оч-
ертай и изрежи облака. 
След това опитай с него 
да направиш същия облак. 
Оцвети единия облак с тъ-
мен цвят. Вече имаш облак 
и неговата сянка. Трябва да 
са напълно еднакви! Опи-
тай във всеки от облаците 
да създадеш еднакви задач-
ки. 5 + 5 = 10 и 7 + 3 = 10. 
За колко задачи съв сбор 7 
се сещате? 
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2. Напиши послание на децата, които нямат този дневник. Кое е 
любимото ти геройство. Напиши им за него. От другата страна го 
нарисувай. 

3. Събери различни дребни камъчета, листенца, семенца, пръчици и 
тревички. Смеси ги в някаква купа. Намери пинсета и сортирай с нея 
различните неща от купата. Събери ги в купчинки. Напиши или нари-
сувай какво се е получило.
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4. Знаеш ли какво е “мисловна карта”? Избери любимия си цвят мо-
лив. Нарисувай колкото може повече предмети, които са в този цвят. 
Напиши името на цвета в средата. Към всеки от предметите на-
прави стрелка или връзка, като клонче на дърво. В края трябва да 
имаш нещо като плакат. 
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пОЧИСТИ БОКЛуЦИТЕ. 
ВЗЕМИ ЧуВАЛ И РъКА-
ВИЦИ. СъБЕРИ ВСИЧКИ 
РАЗпИЛЯНИ БОКЛуЦИ 
пО ТВОЯТА уЛИЦА. НЕ 
ЗАБРАВЯЙ СЛЕД ТОВА 
ДА СЕ ИЗМИЕш ДОБРЕ!

НАпъЛНИ НЯКАКВА 
СТАРА КОфА ИЛИ 
КупА С ВОДА. 
ОСТАВИ Я НЯКъДЕ, 
КъДЕТО МИНАВАТ 
БЕЗДОМНИ КуЧЕТА 
И КОТЕТА. В ЛЕТНИ-
ТЕ ГОРЕщИНИ ТОВА 
щЕ Е НАЙ-хуБАВИЯТ 
пОДАРъК ЗА ТЯх. 
пРОВЕРЯВАЙ ВСЕКИ 
ДЕН ДАЛИ ИМА ВОДА. 
ДОЛИВАЙ НОВА.

СъБЕРИ ТРОхИТЕ ОТ МАСАТА ИЛИ фИЛИЙ-
КИТЕ СТАР хЛЯБ И ГИ НАТРОшИ ЗА хРАНА 
НА пТИЧКИТЕ. пРЕДИ ТОВА НАБЛюДАВАЙ 
ВНИМАТЕЛНО И пОМИСЛИ КъДЕ ДА СЛО-
ЖИш ТРОшИЧКИТЕ, ЗА ДА ГИ  НАМЕРЯТ. 

ОГРАДИ ВСЕКИ МРАВуНЯК С КАМъЧЕТА. ТАКА хОРАТА щЕ ГИ 
ЗАБЕЛЯЗВАТ пО-ЛЕСНО И НЯМА ДА ГИ НАСТъпВАТ. 
щЕ НАпРАВИш ГОЛЯМА уСЛуГА НА РАБОТЛИВИТЕ МРАВКИ.

ГЕРОЙСКИ МИСИИ

пОГРИЖИ СЕ ЗА ЦВЕТЯТА В ГРАДИНАТА И 
ДъРВЕТАТА ОКОЛО ВАС. пОпИТАЙ НЯКОЙ 
ВъЗРАСТЕН КАКВО МОЖЕш ДА НАпРАВИш 
ЗА ТЯх. СъС СИГуРНОСТ щЕ Е ДОБРЕ ДА ГИ 
пОЛЕЕш пО ЗАЛЕЗ.

Можеш да действаш и сам, 
ако другите не се навият. А и 

нали не си забравил за ментора, 
който може да помогне, ако не 

знаете какво да правите?

Остава ни съвсем малко 
до победата! Време е да 
постъпим наистина ге-
ройски и да се погрижим 
за света и природата 

около нас. Събери герой-
ския си отбор приятели. 
Помислете как да изпъл-
ните следващите Герой-
ски мисии възможно най-

добре.
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Знаеш, че си супер! Всичко ще се 
нареди. Но пък ще се нареди още по-
добре, ако използваш талантите си. 

Сигурна съм, че имаш поне два… Или са 
четири? Е, аз например имам поне 

осемнайсет. Аз съм един ходещ 
                         талант! А ти?

Помисли как можеш да използ-
ваш талантите си в училище, 
за да ти е по-лесно и приятно. 
Например, ако талантът ти 
е да пееш, можеш да измис-

ляш песен за всеки урок, който 
имаш да учиш.

Тук запиши или нарисувай  кои са 
твоите таланти. Ако не се сещаш, 
можеш да питаш някой какви та-
ланти е забелязал в теб - приятел, 
родител или роднина, учител или 
друг човек.

…................................................................
...................................................................
….....................................…….....................
...................................................................
...................................................................

А колко ли мравки живеят
 в един мравуняк? Можеш 
ли да провериш и да ми 

кажеш?
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Попълни бингото! Във всяко квадратче трябва да попълниш името на 
различен човек от родното ти място. Имената не бива да се повта-
рят. Излез на улицата и разпитай хората…

Има брат и сестра Ходил е в 3 раз-
лични държави

Свири на музикален 
инструмент

Печелил е някаква 
награда

Тича бързо Говори повече 
от 2 езика

Изкачвал е 
планински връх

Може да плете 
на повече от две 

куки

Не обича сладко Гледал е филма 
“Матрицата”

Място за твоето 
име

Зодия козирог

Роден е 
в миналия век

Обича да чете книги Рисува хубаво Колекционира нещо

............................. ............................. .............................

............................. ............................. .............................

.............................

.............................

.......................................................................................

............................. ............................. ............................. .............................

.............................
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Три неща, за които съм 
благодарен в този момент?

Какво ново научих за себе си 
в тази глава?

Уау! Вече ми е трудно да ти измислям 
предизвикателства – ти си истински 
талант в изпълнението на сложни мисии. 
Хммм... Знаеш ли какво е “сляпа вечеря”? 
В някои ресторанти го предлагат като  
атракция, но можеш да си го направиш и 
вкъщи. Накратко е вечеря със завързани 
очи. Уникално е! Пробвай! Погрижи се пред 
теб да има поне няколко вида храна - ще 
е още по-забавно, ако включиш други хора!

Да си благода-
рен е суперсила

Какво искам да запомня от 
нещата, които ми се случиха 

в тази глава?

СТРАНИЦА ЗА РАЗМИСъЛ

Как се чувствам?
(напиши или нарисувай)

„Трябва да бъдеш много търпелив. Ще те гледам 
с крайчеца на окото и ти няма да казваш нищо. 

Езикът е извор на недоразумения.“
Малкият Принц

Отгърни 
   на страница 31. 
Там има табло на 

емоциите, ако имаш 
нужда от помощ.
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ГЛАВА 6
Ииииии… бам-бам-

бам-бааааммм! Вре-
ме е за най-якото!

Така е! Предстои 
  ни нещо страхотно, усе-
щам го. Стопоходите са 

почти победени!

Направо нямам 
търпение!

 Нека запазим самообладание, Кая. 
Очакват ни страхотни приключе-

ния, но първо трябва да се 
подготвим за тях.

Приятелче, време е 
да подготвим тя-
лото, ума и наме-
ренията си за това, 
което предстои. То 
е като спортисти-
те, които загряват 
преди всяко състе-
зание или мач. Може 
да са се подготвяли 
за това с години, но 
няма да пропуснат 
една хубава загрявка 

преди важен мач.
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. Във всяко квадратче напиши 
нещо за себе си с една дума 
- например “ученик”, “кра-
сива”. Можеш и да рисуваш. 
Квадратчетата с числа са 
по-различни - в тях трябва 
да напишеш нещо, което те 
свързва с това число. Напри-
мер 9 - “На 9 години съм” 
или 8 - “Вкъщи има 8 въз-
главници”

1. Индиански очи: Гледай се в 
очите в огледалото за една 
минута! После пробвай с ис-
тински човек.

2. Изкачи се на дърво, докъдето мо-
жеш. Обуй подходящи обувки. Избери 
здраво  и живо дърво, по което няма 
изсъхнали клони. Внимавай много, за-
пази хладнокръвие и спокойствие.

3. Разходи се в тъмното 
и опитай да не се стра-
хуваш. Направи обиколка 
в двора, загаси лампите в 
стаята си и постой мал-
ко на тъмно. Или отиди 
до тоалетната на двора 
по тъмно. Ако не ти се 
чака да стане тъмно, мо-
жеш да направиш същото 
със завързани очи.

20

10

4

6

8
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6. Направи си оригами самолет. На тази страница има модел. 

 А колко ли тежи 
един самолет?…................................................................

...................................................................
….....................................…….....................
...................................................................
...................................................................
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пОпИТАЙ НЯКОЙ ВъЗ-
РАСТЕН ЧОВЕК ОТ СЕЛО-
ТО ДАЛИ МОЖЕш ДА Му 
пОМОГНЕш С НЕщО.

НАпРАВИ ТАБЕЛКИ, 
КОИТО ДА НАпОМНЯТ 
НА хОРАТА ДА пАЗЯТ 
ЧИСТОТА. НАпРИМЕР: 
“МОЛЯ, НЕ ИЗхВъР-
ЛЯЙТЕ БОКЛуЦИ НА 
уЛИЦАТА” ИЛИ “БО-
КЛуКА В ТОРБАТА, 
ЗА ДА Е щАСТЛИВА 
ЗЕМЯТА!”

ГЕРОЙСКИ МИСИИ

СъБЕРИ пРИЯТЕЛИ, С КОИТО ДА НАРИСуВА-
ТЕ КРАСИВИ РИСуНКИ И ДА ГИ РАЗДАДЕТЕ 
НА хОРАТА В СЕЛОТО. МОЖЕТЕ ДА ГИ пуС-
НЕТЕ И В пОщЕНСКИТЕ КуТИИ. СНИМАЙТЕ 
ВИДЕО И ГО пРАТЕТЕ НА МЕНТОРА СИ.

НАпРАВИ КОфА ЗА РАЗДЕЛНО СъБИРАНЕ НА БО-
КЛуК. МОЖЕш ДА ИЗпОЛЗВАш ТРИ РАЗЛИЧНИ 
КАшОНА, НА КОИТО ДА НАДпИшЕш “СТъКЛО”, 
“хАРТИЯ”, “пЛАСТМАСА И МЕТАЛ”

ИДИ В БИБЛИОТЕ-
КАТА И пОпИТАЙ 
ДАЛИ МОЖЕш 
ДА пОМОГНЕш С 
НЕщО. ДА ИЗБъР-
шЕш пРАхТА ОТ 
КНИГИТЕ ИЛИ ДА 
ГИ пОДРЕДИш?

ЗАЕДНО СъС 
СЕМЕЙСТВОТО 
ТИ пОМИСЛЕТЕ 
КОЙ ЧОВЕК ОТ 
ОБщНОСТТА 
ИМА НуЖДА ОТ 
пОМОщ. КАК 
МОЖЕТЕ ДА Му 
пОМОГНЕТЕ? 

Това правят истинските герои! 
Както ти казахме в началото, в 
цяла България в момента герои 

като теб се борят със стопоходи-
те! Затова не забравяй да си напра-
виш снимки и видеа, които да качиш 

в групата!

Днес ще направим нещо, от 
което стопоходите се стра-

хуват най-много. Ще се погри-
жим за общността - за хората 
около нас и за мястото, където 

живеем.
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Три неща, за които съм 
благодарен в този момент?

Какво ново научих за себе си 
в тази глава?

Сметни общата възраст на семейството. 
Запиши всеки на колко е години. След това 
събери годините и ще получиш общата ви 
възраст. Сравни със семействата на при-
ятелите си. Кое е най-възрастното се-
мейство?

Да си благода-
рен е суперсила

Какво искам да запомня от 
нещата, които ми се случиха 

в тази глава?

СТРАНИЦА ЗА РАЗМИСъЛ

Как се чувствам?
(напиши или нарисувай)

„Хората имат различни звезди. За тези, които 
пътуват, звездите са водачи. За други са само 

малки светлинки.“
Малкият Принц

Отгърни 
   на страница 31. 
Там има табло на 

емоциите, ако имаш 
нужда от помощ.
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ГЛАВА 7

Уаууу… колко бързо минава 
времето! Все едно вчера дой-
дохме тук и се запознахме с 
това дете, а днес вече е ис-

тинска фурия!

Така е… Трябва да призная, 
 че дори аз съм изненадан. Мно-
го работа свърши. Много добре 

се справи с всичко! 

Сега какво ще 
стане с него? И с 
другите герои?

Това зависи само от тях са-
мите. Всеки от тях трябва да 
реши за себе си как точно иска 
да използва силните си страни 
и дали ще продължи да става 

все по-добър.
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     Със сигурност тези, които се 
  мотаеха тук наоколо, вече са много 

  по-слаби. Да не говорим, че може и да ги е 
шубе да се покажат за дълго време. Но пак ще 
дойдат… Ако няма герои, които да поддържат 
духа, да се грижат за красотата и смисъла, да 

носят усмивка, стопоходите ще надделеят. 

А стопоходите?

Колко си драматичен, Кредоо! Направо 
ме побиха тръпки. Чух филмова музика! 
Давай го по-леко. Виж, че нашият човек 
се справя чудесно! Мисля, че оставяме 

нещата в сигурни ръце!
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Време е да му отпуснем края, както се казва! 
Предлагам ти няколко древни обичая за празнуване 
на победа, които ми ги сподели една приятелка. Тя 
е ездач на щрауси, чиято пра-пра-прабаба е била 
пътешественик по южните морета и е изучавала 

местното население.

2. Иди в кухнята и нареди на 
масата всичко, което може 
да се използва за музикални 
инструменти, тоест - да 
издава звук! Пусни си люби-
ма песен или направо изсви-
ри своя песен, използвайки 
нещата на масата. Тен-
джери, черпаци и тигани, а 
защо не и бурканче със зърна 
боб, чаши с вода и …. Идеи?

4. Сложи си една книга на 
главата и обиколи цялата 
къща (и градината) без да 
я подпираш с ръце. Можеш 
да се обзаложиш със себе си 
колко дълго няма да падне! 
Не забравяй да си пееш пе-
сен - такава е традиция-
та!

3. Напиши листчета с раз-
лични красиви послания и ги 
скрий по джобовете на ва-
шите. Можеш да се разхо-
диш и да ги оставиш на раз-
ни места, където хората 
могат да ги намерят. На-
пример “Днес е чудесен ден”, 
“Някой те обича много”, 
“Ще се справиш и с това…”.

Добре де! 
Измислих си ги! 
        Ама нали 
        се забавлява!

1. Напиши тук 7 животни:

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

А сега изимитирай всяко 
едно от тях през тялото 
си - наподоби походката, 
стойката и характера му. 
Издавай звуци. Можеш и да 
се маскираш, ако желаеш. 
Направи си клип и след това 
се гледай. Обещавам да е за-
бавно!
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     Всичко, което направи, е 
страхотно и знам, че в мо-
мента ти се струва, че ще 
го помниш винаги. Аз обаче 

съм човек на науката и знам, 
че паметта понякога си 

прави лоши шеги с нас. Нари-
сувай или опиши с думи 

коя от геройските 
мисии ти хареса 

най-много.
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МИСЛЕщ ОБщуВАщ

пОЗНАВАщ СЕБЕ СИ СЛЕДВАщ ТАЛАНТИТЕ СИ

СВъРЗАН С пРИРОДАТА ОТГОВОРЕН

ГРИЖОВЕН

Тук напиши или нарисувай за всяко герой-
ско качество по 3 идеи как да го поддържаш 
и развиваш. Например, ако искаш да ста-

ваш по-грижовен, можеш да питаш всеки ден 
близките си как се чувстват. Ако искаш да 

си по-смел, можеш да правиш по нещо ново и 
непознато всяка седмица. Да готвиш, да жон-
глираш, да си миеш зъбите с другата ръка...

Няма да повярваш, но искам да свършим 
нещо сериозно с теб. Не казвай на Кредо! 
Обещай, че няма да му казваш! Време е да 

помислиш какво ще правиш след последната 
страница на нашето приключение…

СМЕЛ
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Три неща, за които съм 
благодарен в този момент?

Какво ново научих за себе си 
в тази глава?

Да си благода-
рен е суперсила

Какво искам да запомня от 
нещата, които ми се случиха 

в тази глава?

СТРАНИЦА ЗА РАЗМИСъЛ

Как се чувствам?
(напиши или нарисувай)

„Когато на теб пръв ти хрумне някоя идея, ти взимаш патент 
за нея и тя е твоя. Аз притежавам звездите, защото никой преди 

мен не се е сетил да ги притежава.“
Малкият Принц

Каква забавна щуротия мога да направя 
днес, за която Кая не се е сетила още…
...........................................................................................................
...........................................................................................................
…………………………..........................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

Отгърни 
   на страница 31. 
Там има табло на 

емоциите, ако имаш 
нужда от помощ.
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Е, приятелче! Изглежда, че ние с Кая 
си изпълнихме задачата тук. Ти си вече 

достатъчно подготвен да приклю-
ченстваш сам. Ако продължаваш в съ-
щия дух, стопоходите нямат шанс да 

те пипнат!

      Особено, ако правиш 
  онова, дето преди малко аз и ти 
направихме и дето ти казах, че 

няма да го казваме на  
нали-знаеш-кого.Кая, трябва да 

поработиш над 
умението си да пазиш 

тайна…

Тайна ли? Никаква тайна! 
Нищо тайно не сме писали за 
качествата на героя...ъ-ъ-ъ… 

Няма такова нещо.

Знаеш, че дългите речи 
и прочувствени сбогу-
вания не са в наш стил, 

нали. Пък и винаги можеш 
да ни намериш отново в 
началото на книжката. 
Кой знае? Може да от-
криеш нещо, на което не 
си обърнал достатъчно 

внимание.
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Кая, не се тревожи. Знаеш, че 
има още много герои и напад-
нати от стопоходи места, 

които чакат малко помощ. А 
и винаги можем да се видим във 

Фейсбук и на сайта. 

На мен пък ще ми липсвааа!!! Какво 
ще правим сега? На кого ще предла-
гам всичките си щури идеи? Само на 
Кредо  – по прякор Пълната скука…

Упс. За един 
друг Кредо 
 говоря…

О… и онова, какво беше? 
Събрание, фестивал, карна-
вал, абе… Голямата среща на 

Героите на Забавно лято!

И не забравяй! 
Лятото е в 
твои ръце!

Е, до нови сре-
щи, приятелче!

Иди на сайта 
zabavno.bcause.bg 
и намери секцията 
„ГОЛЯМАТА ГЕРОЙ-
СКА СРЕщА“, къ-
дето ще разбереш 
кога и как ще се 
случи тя.
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Ще е супер яко, ако напишеш или 
нарисуваш в полетата отговорите 
на въпросите. Снимай тази стра-

ница и я прати на ментора си.

След това я изрежи и ни 
я прати като истинско ПИСМО 

ПО ПОЩАТА! Можеш да ни 
напишеш и всичко друго, което 

искаш да ни кажеш.
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КАКВО МИ хАРЕСА В ТОЗИ пРИКЛюЧЕНСКИ 
ДНЕВНИК?

В КАКВО СТАНАх пО-ДОБъР, ДОКАТО 
пОпъЛВАх ДНЕВНИКА?

КАКВО НЕ МИ хАРЕСА В пРИКЛюЧЕНСКИЯ 
ДНЕВНИК?

КАКВО щЕ КАЖА НА ДЕЦАТА, КОИТО НЕ пО-
ЗНАВАТ КРЕДО И КАЯ?
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