
Идеи за игри с 
Ужасния Хенри

* Занимания от общ характер за запознаване с героите от поредицата

1. Обсъдете характера на Ужасния Хенри
 
 - Децата харесват ли го? Защо? Защо не?
 - Харесват ли Идеалния Питър? Защо? Защо не?
 - Как изглежда животът през погледа на Хенри? Чувства ли се той онеправдан? 
 - Хенри винаги ли крои планове или пакостите просто му хрумват на мига?
 - Какво мисли Хенри за Идеалния Питър? А за родителите си? За другите герои?

2. Прочетете една от историите заедно и я дискутирайте

За да накарате децата да се поставят на мястото на Хенри, можете да използвате техниката 
на „горещия стол”. Едно от децата сяда на „горещия стол” и си представя, че е Ужасния 
Хенри. Останалите му задават въпроси с цел да научат причините за неговото поведение, 
как се чувства от отношението на останалите герои към него и какво е неговото отношение 
към тях? 
Накрая можете да накарате децата да пренапишат прочетената история от името на Хенри. 
(Не забравяйте да им напомните, че трябва да разказват от 1л., ед. ч.). Ако 
упражнението допадне на децата, можете да го повторите, но от гледната точка на друг 
персонаж – Идеалния Питър, майката, бащата, Киселата Маргарет и т.н. 

3. Направете профил на героя

Вземете голямо парче картон или част от тапет, помолете едно от децата да легне на пода 
върху картона и очертайте фигурата му с маркер. Това ще бъде Ужасния Хенри. След това 
обсъдете: 
 - Как изглежда Хенри? Какво мисли за Питър, за родителите си, Киселата Маргарет и 
т.н.? Запишете отговорите в балончета.
 - Нарисувайте сърце на фигурата и попитайте децата как се чувства Хенри в различни 
ситуации. Запишете отговорите в „сърцето”.
 - Попитайте децата какво прави Хенри и запишете отговорите върху фигурата (напр. 
при краката можете да запишете „тропа с крак”, „рита топка”, „танцува” и подобни).
 - Обсъдете и отбележете в балончета какво мислят останалите персонажи за Хенри.
Накрая закачете картона на стената и периодично допълвайте профила на героя след всяка 
прочетена история. Можете да повторите упражнението и за останалите герои от 
поредицата. Ако нямате възможност да закачите макета на стената, помолете всяко дете 
да направи макет в тетрадката си.



Идеи за игри с Ужасния Хенри
Сториборд шаблон

Като част от екипа, създаващ нов анимационен филм за Ужасния Хенри, ти трябва да направиш сториборд за нов епизод. 
Сторибордът е серия от скици, които показват как ще изглеждат основните сцени от филма. Помисли и нарисувай най-важните 
моменти.
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4. Сториборд/комикс за нова история с Хенри
 
Кажете на децата, че са част от екип, създаващ нов анимационен филм за Хенри и им 
възложете да направят сториборд за новия епизод, като използват шаблона на следващата 
страница при желание. Сторибордът е серия от скици, които показват как ще изглеждат 
основните сцени от филма. 
Можете да ги провокирате и да направят комикс, представящ нова история за Ужасния 
Хенри или пък илюстриращ някоя от прочетените от тях глави. Комиксът може да е 
посветен и на някоя пакост, която те самите са извършили. Шаблонът за сториборд е 
подходящ и в този случай.

5. Извинения в стил „Ужасния Хенри”

Хенри обикновено съчинява странни извинения, с които да обясни отсъствията си от 
училище или липсата на домашно:

Възложете на децата да измислят и напишат подобни неправдоподобни извинения. После 
дискутирайте дали учителите биха им повярвали.

Госпожице Батъл,

съжалявам, че закъснях за часа по математика и не донесох домашното си.
Докато вървях към училище, срещнах странно еднооко същество. 
Искаше да му покажа къде да се нахрани. 
Заведох го до училищния стол, обаче то явно не хареса мърдащата 
гадост, която сервират там!?!
За отмъщение ми хвърли домашното в тоалетната, 
а после ме заключи в космическия си кораб. 

Хенри


