
Идеи за игри с 
Макси и компания

* Занимания от общ характер за запознаване с героите от поредицата

1. Разясняване на контекста
 
Преди да срещнете децата с поредицата за Макси, разкажете им за авторката на Уш Луун и 
за илюстраторката Нина Дулек  (информация ще откриете в сайта на „Читателска щафета“ – 
www.shtafeta.detskiknigi.com). Можете да разширите тази дейност, като им покажете къде в 
книгата ще открият името на автора, илюстратора, преводача. После поговорете кой стои 
зад книгите, важни ли са илюстрациите, каква е ролята на преводача, редактора, 
коректора.

2. “Макси” - водач в света на знанието 

Забавната на пръв поглед поредица за Макси Бунтшу крие 
неподозирани възможности за трупане на знания! Използвайте 
отделни моменти от историите за Макси, за да предадете на 
децата по забавен начин допълнителна информация за: 
• музикалните инструменти – в „Макси и рибата с копнеж по далечното” се описва 
колекцията от музикални инструменти на Себастиан Пфефер. Представете накратко на 
децата различните инструменти. Обсъдете дали някои от тях свирят и ако да  - на какъв 
инструмент, а после им дайте възможност да разкажат за него. Разширете музикалната 
тема, като включите композитори, музикални произведения, музикални жанрове. За 
помощник използвайте книгите на Марко Зимса (изд. “Емас”).
• професия ветеринарен лекар – тъй като майката на Макси е ветеринарен лекар, това е 
повод да дискутирате с децата какво представлява тази професия, как се става 
ветеринарен лекар. Разширете темата за различни други професии и поканете родители да 
разкажат за своята работа.
• Къщата и двора на семейство Бунтшу са пълни с различни животни (зайци, скачащи 

мишки, магаре и др.). Използвайте момента да поговорите за 
домашните животни и домашните любимци – кое с каква цел се 
отглежда, кои домашни животни се отглеждат у нас, кой е 
най-странният домашен любимец, за когото са чували, имат ли 
домашен любимец и т.н.
• Макси има рапираща врана – Господин Шилер. Възложете на децата 

да съберат информация за враните  - видове, местообитание, хранене, размножаване, 
способности  (напр. враните притежават завидни умствени способности, могат да броят, 
имат добра памет, известни са случаи и на заучаване на думи.). Помолете децата да 
потърсят информация за истински истории за опитомени врани. 



Идеи за игри с Макси и компания
Сториборд шаблон

Като част от екипа, създаващ нов анимационен филм за Макси и компания, 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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3. Портрет на Макси, нейното семейство и семейство Пфефер

Важна част от умението за четене е четенето с разбиране и 
извличането на информация от текста. За да научите децата на това, 
предложете им да сси изберат някой от героите и да записват 
всички негови характерни черти (външни белези, качества на 
характера, навици). После направете обща таблица, в която да 
нанесете чертите на героите и открийте кой персонаж с кого си 
прилича. Бонус точка печелят онези деца, които са намерили 
най-много характерни черти на своя герой. Тях обявете за носители 
на титлата „Книжен детектив“. 

4. Сториборд/комикс за нова история с Макси
 
Кажете на децата, че са част от екип, създаващ нов анимационен филм за Макси и 
компания и им възложете да направят сториборд за един 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 някоя от ситуациите, в 
които попада Макси. Шаблонът за сториборд е подходящ и в този случай.

5. Рап песен

Голямата страст на Макси е композирането на рап песни и 
измислянето на текстове за тях. Неин партньор в пеенето е 
рапиращата врана Господин Шилер.
Предложете на децата да измислят своя рап песен, която да 
представят пред останалите. Обявете, че могат да сформират 
и рап групи. 

Ако вече сте запознали децата с враните, дискутирайте кои други животни и птици биха 
били подходящи за изпълнение на рап поради уменията си да имитират човешка реч.
Поговорете с децата на кого е кръстена рапиращата врана на Макси – немския поет, 
драматург и философ Фридрих Шилер. Запознайте ги с основни факти от живота на 
Шилер.


