Д А Ч ЕТЕ М ЗАЕДНО!
Едно чудовищно здраво
приятелство

Подреди моментите от историята в реда
на случването им. Напиши съответния номер
пред всеки от тях.
Откритието на господин Бльокбър
Винаги има решение
Приятелството на момичетата
Последното останало чудовище
Книгите в библиотеката
Лазурина се разболява
Лекарство за Лазурина
Как се пее приспивна песен?
Фотьойлът Фоф
Чаят и малко след това
В каква последователност се появяват героите в историята?
Напиши съответния номер в квадратчето.
госпожа Тришел
Розалина
Лазурина
фотьойлът Фоф
господин Бльокбър
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Кое обединява всички герои в текста?
а) любовта към столовете с кетчуп
б) говоренето на чудовищенски език
в) добрината и вниманието един към друг
Госпожа Тришел осиновява Лазурина. Как мислиш, какво ли я е
накарало да постъпи така? Напиши три от причините.
1. .......................................................................................................................
2. .......................................................................................................................
3. .......................................................................................................................
В училище никой не играе с Лазурина, въпреки че тя не е
сторила нищо лошо на никого. Защо децата се държат така?
Напиши три причини за това.
1. .......................................................................................................................
2. .......................................................................................................................
3. .......................................................................................................................
Госпожа Тришел става майка на Лазурина. Господин Бльокбър
търси от какво е болна Лазурина. Фотьойлът Фоф влиза
в пещерата и изпява песничката. Какво е общото между тези
три постъпки?
а) интелект и сили
б) доброта и обич
в) смелост и хитрост
В библиотеката Розалина
разглежда корицата на една
книга. Каква е професията
на чудовището, изобразено на нея?
а) лекар
б) сладкар
в) учител
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Прочети откъса и отговори на въпроса след него.
„От една стара лодка, която настла
с меко сено, бащата на Розалина
измайстори голямо легло. Така
Лазурина вече можеше да нощува
при Розалина през уикендите.
Двете приятелки бяха неразделни.“
Какви са родителите на Розалина?
а) високомерни и необщителни
б) своенравни и предпазливи
в) изобретателни и гостоприемни
Когато чудовищата се разболеят, по козината им се появяват
букви. Розалина подсказа на учителя как да ги разчете.
Кой предмет ѝ помогна за това?
а) книга с лекарства
б) книга за сладкиши
в) книга със стрелки
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Д А Ч ЕТЕ М ЗАЕДНО!
Едно чудовищно здраво
приятелство

Въпроси за дискусии
1. Къде ли са всички изчезнали чудовища?
2. А защо Лазурина, Фоф и каменогризите са останали?
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