
Въпроси за любов и гаджета

Подбрали сме различни въпроси на тема любов, гаджета и приятели. Можеш да ги 
използваш на посещенията и да си направите дискусия с децата. За тази цел си 
принтирай въпросите и ги нарежи на малки листчета, така че на всяко листче да има 
по един въпрос. След това на посещението децата и доброволците сядат в кръг. Всеки 
участник в кръга си тегли листче и си казва мнението. След това има възможност, ако 
някой иска също да сподели мнение по въпроса. 

Въпроси

Има ли разлика между обич и любов? Каква е тя?1. 

Как разбираш, че си влюбен?2. 

Какво в другия човек те кара да се влюбиш?3. 

Какви момчета/момичета харесваш?4. 

Колко дълго трае любовта?5. 

Какво е изневяра?6. 

Изневерявал ли си?7. 

Изневерявали ли са ти?8. 

Бил ли си влюбен?9. 

Колко време е била най-дългата ти връзка?10. 

Имал ли си гадже?11. 

Какво би те подразнило в гаджето ти?12. 



Влюбвал/а ли си се в твой приятел?13. 

Какво правиш, когато се скараш с гаджето ти?14. 

За какво може да се скараш с гаджето ти?15. 

Какво значи да имаш връзка?16. 

Любовта боли ли? Защо?17. 

Преживявал ли си раздяла?18. 

Какво правиш, когато преживяваш раздяла с гадже?19. 

Любовта има ли срок на годност?20. 

Къде можеш да срещнеш любовта?21. 

Чувствал/а ли си се отхвърлен от човек, когото харесваш?22. 

Какво правиш, ако те харесва някой, който ти не харесваш?23. 

За какъв човек би се оженил/омъжила?24. 

Какво значи бракът?25. 

Кога двама души се женят?26. 

След колко време е нормално двама души да решат да сключат брак?27. 

Би ли живял с гаджето ти?28. 

Къде се запозна с гаджето ти (или бившото ти гадже)?29. 

Колко силно можеш да обичаш друг човек?30. 

Можем ли да измерим любовта?31. 

Каква е разликата между това да обичаш гадже и да обичаш приятел?32. 

Разкажи за човекът/двойката, които според теб имат перфектната връзка. 

Защо тяхната любов е истинска? Какво правят един за друг, което прави 

връзката им перфектна?

33. 

Каква е разликата между майчината любов, любовта между приятели и 

любовта между романтични партньори?

34. 

Какво е несподелена любов?35. 

Кое е най-хубавото чувство, което си изпитвал/а?36. 

Любовта може ли да те накара да се чувстваш зле?37. 

Какво прави любовта истинска?38. 

Има ли фалшива любов?39. 

Може ли да има повече от една голяма любов?40. 



Какво е голямата любов?41. 

Какво значи “любовта на живота ми”?42. 

Има ли граници в любовта?43. 

Какво може да “убие” любовта?44. 

Можеш ли да се излъжеш в любовта?45. 

Знаеш ли кои са Ромео и Жулиета? Каква е тяхната история?46. 

Разкажи за история от филм за любовта? Какво се случи там?47. 

Любовта може ли да има лош край?48. 

Любовта свършва ли след раздялата? Можеш ли да обичаш човек, с когото си 

се разделил?

49. 

Какво правят влюбените?50. 

Какво правиш, когато си във връзка? Ако не си имал гадже, разкажи какво 

мислиш, че значи да имаш връзка?

51. 

Какъв подарък би подарил на човек, когото обичаш?52. 

Можем ли да обичаме повече от един човек?53. 

Бил ли си влюбен в двама души едновременно?54. 

Кой е Купидон?55.


