
Идеи за игри с 
Малкия Никола

* Занимания от общ характер за запознаване с героите от поредицата

1. Разясняване на контекста
 
• Преди да срещнете децата с Малкия Николà, разкажете им за автора на поредицата 
Рьоне Госини и за илюстратора Жан-Жак Семпе (информация ще откриете в сайта на 
„Читателска щафета“ – www.shtafeta.detskiknigi.com). 
Отбележете, че двамата са французи и техните герои живеят 
във Франция – затова и имената им не звучат като нашите. 

• Покажете на географската карта къде се намира Франция, 
предложете на децата любопитни факти за френската култура, 
подскажете им кои френски продукти са световноизвестни 
(напр. парфюми, синьо сирене); поговорете за 
забележителностите, които ще открият в Париж (Айфеловата 
кула, Лувъра, Нотр Дам); споменете прочути французи - 
писатели, художници, учени. 

• Не пропускайте да отбележите, че името на главния герой не 
е Никóла, както сме свикнали да наричаме носителите на името у нас, а Николà. 
Споменете мимоходом за ударението върху гласните букви и промяната на смисъла при 
някои думи в зависимост от него (напр. вълнà и вълна, колà и кóла (печатна кола)).

• В голяма част от книгите се споменава, че Николà не ходи на 
училище в четвъртък. (От 1882 г., когато светското обучение 
става задължително, французите въвеждат ден без училище, 
за да могат децата да го посветят на духовното образование. 
В началото този ден е четвъртък, а през 1972 г. почивният 
ден става сряда.) Така френските ученици са на 4-дневна учебна 
седмица, но обучението им продължава по цял ден. 
Обсъдете дали този вариант е по-добър от българската система. 

Предложете на децата да попитат по-възрастни членове на семейството си как е било по 
времето, когато те са ходили на училище и споменете, че в България преди 1968 г. е била 
въведена 6-дневна учебна седмица. 
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Идеи за игри с Малкия Никола
Сториборд шаблон

Като част от екипа, създаващ нов епизод за анимационния филм за Малкия Николà, ти трябва да направиш сториборд за епизода. 
Сторибордът е серия от скици, които показват как ще изглеждат основните сцени от филма. Помисли и нарисувай най-важните 
моменти. Избери някоя история от книгите за Николà  или пък измисли своя собствена.



Идеи за игри с 
Малкия Никола

2. Малкият Николà – незаменим помощник в уроците

Използвайте отделните истории в книгите за Малкия Николà, за да предадете по забавен 
начин информация от учебния материал, която искате да достигне до децата. Независимо 
дали ще заложите на правилника за движение, стойността на парите, случките по време на 
час, междучасията, посещението на забележителности или дори коледните традиции – във 
всяка от книгите за веселия герой ще откриете идеи за преподаване на учебния материал 
по интересен и забавен начин. 
Ето няколко идеи по книгата „Малкият Николà си има неприятности“:
• Прочетете заедно с децата главата „Правилникът за движение“ (има и едноименна 
книжка от поредицата за най-малките) и обсъдете какви са правилата за движение, които 
те познават; каква е грешката на Николà и приятелчетата; защо е важно да познаваме и 
спазваме правилата.
• Подобно на главата „Часът на класния“, предложете 
на децата да открият предмет, който е свързан с друга 
държава, култура, цивилизация и да разкажат повече 
за него – откъде е, какво интересно знаят за тази 
страна/култура и т.н. Могат да подкрепят 
представянето си с географски карти, информация от 
енциклопедии и др.
• Прочетете заедно главата „Стойността на парите“ и 
поговорете каква стойност имат парите, кога са се появили те, какви са били първите пари 
и т.н. Като помощници по темата използвайте книгите „Къде растат парите“ (NN Bulgaria) и 
„Бедността. Пътеводител за деца“ (изд. „Точица“).

3. Портрет на Малкия Николà и приятелчетата

Четенето с разбиране и извличането на информация от текста са важни умения. За да 
научите децата на това, предложете им да следят за характеристики (външни белези, 
качества на характера, навици) на героите от поредицата за Малкия Николà. После 
сравнете колективно кой какво е открил и онзи, намерил най-много характерни черти на 
героите, обявете за „Книжен детектив“. За да улесните децата, предложете им да 
използват страницата с изображенията на героите, включена в пакета. Там могат да 
нанасят своите коментари и бележки до изображението на всеки герой.
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Познаваш ли героите от 
“Малкият Никола”

Винаги е добре да знаеш с кого си имаш работа! За да си подготвен за изненадите на 
Малкия Николà  и приятелчетата, проучи и запиши всичко за тях. 
Как да го направиш? Докато четеш книгите, записвай около картинката на всеки герой 
интересни неща за него (напр. Алсест непрекъснато яде; Николà харесва Мари-Едвиж).
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4. Сториборд за нова история с Малкия Николà

Разкажете на децата, че освен класическите истории за Малкия Николà и неговите 
приятелчета, създадени от Госини и Семпе, героят е участник и в анимационен сериал. По 
него са създадени книжките от поредицата „Малкият Николà за най-малките“. Авторите 
на анимационните серии са се вдъхновили от някои истории, взети от основната поредица 
(напр. „Томболата“, „Правилникът за движение“).

Съобщете, че  децата са част от екип, създаващ нов 
епизод от анимационния филм и им възложете да 
направят сториборд за епизода, като използват 
шаблона при желание. Сторибордът е серия от 
скици, които показват как ще изглеждат основните 
сцени от филма. Предложете им да си изберат 
някоя история от книгите от основната поредица 
или да си измислят свой сюжет.

5. Комикс история за Малкия Николà и приятелчетата

Рьоне Госини е световноизвестен автор на комикси. Историите за галския воин Астерикс са 
познати на поколения четящи от цял свят и са преведени на 107 езика и диалекта. Госини 
предизвиква истинска революция в комикса и го издига до ранга на „деветото изкуство“. 
Жан-Жак Семпе пък е сред най-известните карикатуристи в света. Той илюстрира 
брилянтните истории на Госини за палавия малчуган Николà, изграждайки образите на 
купищата шантави хлапета, които ни разсмиват до сълзи.

За да провокирате децата да се запознаят отблизо с 
деветото изкуство, предложете им да опишат под 
формата на комикс някоя от историите за Малкия 
Николà, която са прочели и ги е впечатлила или пък да 
изобразят в комиксов стил някоя своя история, в която 
показват пакостническите си качества. Шаблонът за 
сториборд е подходящ и в този случай. 
Посъветвайте ги да обмислят внимателно текстовете, 
които ще включат към своите комикс-ленти; 

предложете им да използват речеви балони и ги запознайте с техниката „Бен Дей“ за 
направа на характерните за комиксите изображения*.

* Виж повече в “Първи срещи с изкуството: Човекът в творчеството на прочути художници”, изд. 
“ФЮТ” или в shtafeta.detskiknigi.com). 3


