
 

 

 

Песен за приятелството 
 

Песента е написана от Вероника Супан и Лиза Вагнер ((Институт за изследване 
на мъжествеността и пола/Австрия (Institute for Masculinity Research and Gender 
Studies/VMG Austria)) по време на работата по проекта “Грижата в ранното 
детство и ролята на мъжете“. 
 

Теми на метода 

Приятелството – какво представлява? Какво означава добър приятел? Защо 
приятелството е важно? 

Целева група 

Деца в детска градина и начално училище.  Песента може да се използва и в урок 
по английски език. 

Брой участници  

Всякакъв брой  

Ситуация 

Песента може да се използва във всяка ситуация. Заучаването на песента изисква 
концентрация от децата, тъй като те трябва да запомнят както текста, така и 
мелодията. Ако децата вече знаят песента, те се нуждаят от по-малко 
концентрация и това може да бъде забавно упражнение. Песента може да се пее 
за забавление, или да се използва като въведение за изследване на темата за 
приятелството и грижата един към друг. 

Рамка 

Необходими материали 

Съпровождащ инструмент или компютър и тонколони за пускане на музиката. 

Подготовка 

Обучаващият трябва да е научил песента предварително и трябва да се фокусира 
върху първоначалните размишления по темата за приятелството. 

Време  

Разучаване на песента: 20 минути 
Разучаване на хореографията: 10 минути 
Пеене: 2 минути 
Размишления за приятелството: 30 минути 

Стаи  

Една стая (класна стая) – възможно е да се проведе и навън, в двора 

Инструкции и описание стъпка по стъпка  



 

 
 
Текст: 

1. Алекс е мой приятел, Алекс е мой приятел, Алекс е мой приятел, защото 
го е грижа за мен. 
Утешава ме, утешава ме, защото ми е приятел и наистина го е грижа за 
мен. 

2. Алекс е мой приятел, Алекс е мой приятел, Алекс е мой приятел, защото 
го е грижа за мен. 
Играе с мен, играе си с мен, защото ми е приятел и наистина го е грижа 
за мен. 

3. Алекс е мой приятел, Алекс е мой приятел, Алекс е мой приятел, защото 
го е грижа за мен. 
Помага ми, помага ми, защото ми е приятел и наистина го е грижа за мен. 

4. Алекс е мой приятел, Алекс е мой приятел, Алекс е мой приятел, защото 
го е грижа за мен. 
Изслушва ме, изслушва ме, защото ми е приятел и наистина го е грижа 
за мен. 

5. Алекс е мой приятел, Алекс е мой приятел, Алекс е мой приятел, защото 
го е грижа за мен. 
Споделя с мен, споделя с мен, защото ми е приятел и наистина го е грижа 
за мен. 

 
1ва стъпка: слушане на песента, разучаване на текста и мелодията 
2ра стъпка: разучаване на движенията към песента (по-добро разбиране чрез 
физически движения):  всяко от действията, свързани със загрижеността, може да 
се представи с движение:  

• утеха: прегръщане на другия или себе си, като символ 

• игра: движения на ръцете като при игра с малки кукли, Лего и др. 

• помощ: протягане напред на двете ръце, предлагайки помощ  

• изслушване: поставяне на ръка зад ухото 

• споделяне: движение с  ръцете сякаш разчупваш нещо на две, напр. сандвич  
3та стъпка: размишления & дискусия – размишления  относно живеенето с други 
хора в една общност (група в детската градина, учебен час/ отношенията с другите 

Алекс е мой приятел 



деца; наблюдаване на собственото поведение)  
Обучаващият може да обсъжда следните въпроси с децата: 

Мислите ли, че Алекс е добър приятел? 
Какво обичате да правите с вашите приятели? 
Какво харесвате във вашите приятели? 
Приятелството различно ли е при момчетата и момичетата? Защо? 
Кой ви изслушва, когато сте тъжни? Кой ви утешава? 
Изслушвате ли другите, когато са тъжни? Утешавате ли ги? 

Цели на метода  

С помощта на Алекс от песента „Алекс е моят приятел” децата могат да научат за 
приятелството и за качествата, предимствата и важните черти на приятните 
отношения с другите. Децата трябва да разсъждават върху собствените си 
приятелства и отношенията си с другите. Предоставя им се възможност да открият 
какво смятат за важно във връзките си с другите и как положителните социални 
взаимодействия могат да им помогнат да преодолеят борби и трудни ситуации. 

Специфика на съдържанието 

Мъжете и жените се възпитават да следват различни полови стереотипи и 
поведение от най-ранна възраст. Тези стереотипи също водят до това, че 
момчетата получават по-малко или малко пространство за своите емоции. Това 
означава, че например момчетата се научават да потискат чувствителните и 
грижовните аспекти в своите приятелства и връзки. Концепцията за грижовните 
мъже има за цел да се отдалечи от този полов стереотипен образ на мъжете, които 
са силни и твърди само към грижовен и по-активен член на обществото. 
Децата са поканени да разсъждават върху чувствата си и да разберат какво прави 
отношенията им с другите ценни и важни. Това се отнася еднакво както за работата 
с момчета, така и за всички останали деца. 
Има силен акцент върху липсата на равенство в това, което се очаква от 
момчетата/мъжете и момичетата/жените и как те са ограничени в житейските 
избори. Това ще се свърже с чувството за справедливост на децата, но и ще ги 
научи за възможността за промяна. 

Варианти  

Песента представлява основата. Всички други дейности – хореографията или 
изборът на въпроси за размишление зависят от обучаващия.  
 
Вариант 1: Хореография 
Разучаването и интегрирането на физически движения към песента целят да се 
постигне по-добро разбиране и повече забавление.  

1) Утешава ме, утешава  ме 
Прегръщане на другия или себе си, като символ 

2) Играе с мен, играе с мен 
Движения с ръцете като при игра с топка, малки кукли, Лего и др. 

3) Помага ми, помага ми 
Протягане напред на двете ръце, предлагайки помощ  

4) Изслушва ме, изслушва ме 
Поставяне на ръката зад ухото 

5) Споделя с мен, споделя с мен 
Движение с  ръцете сякаш разчупват нещо на две, напр. сандвич  

 
Вариант 2: Смяна на името 



Името „Алекс“ е умишлено избрано за тази песен, защото може да се използва 
като полово неутрално име за момичета или момчета. В същото време това 
упражнение иска да подчертае необходимостта от грижа и внимание в 
приятелството, особено за и сред момчетата, поради което е избрано 
местоимението „той“. 
Песента може да се адаптира, като се замени името „Алекс” с различните имена 
на децата в групата/класа. По този начин може да се пее конкретно за децата в 
групата и да се асоциира с определените качества, които те внасят в едно 
приятелство. 
Вариант 3: Измисляне на нов текст 
Песента се състои от пет стиха, като във всеки стих се споменава специално 
качество, свързано с грижата (утешаване, игра, помощ, изслушване и споделяне), 
което Алекс внася в приятелството. Заедно с децата могат да се търсят нови 
дейности, които показват грижа, безпокойство и отглеждане, които са важни за 
едно приятелство. След това те могат да бъдат включени в песента като добавени 
стихове. 
 
Вариант 4: Обсъждане и разговор относно приятелството 
След изпяване на песента децата размишляват и обсъждат заедно какво е да 
живееш с други хора в една общност (група в детската градина)/ отношенията с 
другите деца, както и какво е приятелството.  
За тази цел може да се използват следните въпроси: 

6) Как се чувствате, когато някой ви изслушва или утешава? 
7) Мислите ли, че Алекс е добър приятел? 
8) Какво обичате да правите с вашите приятели? 
9) Какво харесвате във вашите приятели? 
10) Различно ли е когато, сте приятели с момче или момиче?  
11) Приятелството различно ли е при момчетата и момичетата? Защо? 
12) Кой ви изслушва, когато сте тъжни? Кой ви утешава? 
13) Изслушвате ли другите, когато са тъжни? Утешавате ли ги? 

 

Последващи действия  

След научаване на песента и обсъждане на темата за приятелството, което 
изисква концентрация от децата, трябва да се обяви почивка, преди да се използва 
някой от другите методи по проекта „Грижата в ранното детство и ролята на 
мъжете“ (напр.: „Мемори карти“ или „Когато порасна“). 
Трябва да се обърне внимание на поведение и ситуации, които са свързани със 
стереотипи по пол. Ако се забележи такова поведение, то трябва да се  отбележи 
и обсъди с децата. 

Коментари, опит, съвети, рискове  

Темата за грижовните мъже може да повдигне въпроси от страна на децата, на 
които учителите трябва да са готови да отговорят.  

Източници на метода  

Песента е написана от Вероника Супан и Лиза Вагнер ((Институт за изследване на 
мъжествеността и пола/Австрия (Institute for Masculinity Research and Gender 
Studies/VMG Austria)) по време на работата по проекта “Грижата в ранното детство 
и ролята на мъжете“. 

Допълнителна литература  

Klischeefrei Methodenset M14: https://www.klischee-frei.de/de/klischeefrei_101987.php 

(Boys in Care Toolkit): https://www.boys-in-care.eu/tools 

https://www.klischee-frei.de/de/klischeefrei_101987.php
https://www.boys-in-care.eu/tools


 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

    
 
 

 
 
Проектът ECaRoM е съфинансиран от Европейската комисия, Генерална дирекция 
„Правосъдие и потребители“, Програма „Права, равенство и гражданство“ (REC-AG) и в 
Германия от Федералното министерство по въпросите на семейството, възрастните 
граждани, жените и младежта, в Австрия от Федералното министерство на социалните 
въпроси, здравеопазването, грижите и защитата на потребителите и от Министерството на 
образованието, науката и научните изследвания. 

Съдържанието на тази публикация е изключителна отговорност на екипа на проекта 
ECaRoM и по никакъв начин не може да се счита, че отразява възгледите на Европейската 
комисия или на другите съфинансиращи институции 


