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Прочет
и 

и отговори!



  Как би описал Джиго? Помогни си с въпросите: 
как изглежда, къде живее, кой го вижда?

 От кого пристига писмо? На какво е написано?

 Защо Чупчи иска помощта на Джиго?

 Какво кара крокодила да бъде заядлив?

 На какво играят заедно Чупчи и крокодилът?

 Какво не бива да се добавя в рецептата за пустиня?

 С помощта на кои животни Джиго стига до Чупчи?

 Какво се опитва да разбере Джиго?

 Какво прави крокодилът по цял ден?

Как се сп
равяш 

със скук
ата?



 Какво не е наред с водорасленото топче?

 Какво съобщение е скрито в него?

 Каква е опасността за морските обитатели?

 Как морските животни спасяват океана?

  Ако квартал се превърне в океан, в какво 
ще се превърнат учителките по математика?

  Колко океана има на Земята? 
Какви са техните имена?

  Кои животни казват на Джиго 
къде точно трябва да отиде?

 Как се казват рачето и китът в историята?

Защо е 
хубаво 

плажове
те да са ч

исти?



 Какво пречи на Джиго да заспи?

 Какво трябва да изпиеш при магията за сън?

 Какво каца на поляната?

 Как се чувстват извънземните в Космоса?

 Какво измисля Джиго, за да са щастливи извънземните?

 Защо никой вече не използва летящи чинии, за да лети в Космоса?

 Защо Слънчевата система се казва така?

 Какво има в Космоса според извънземните?

  В края на историята кой вижда извънземните 
в Космоса?

Ако можеш
е да отидеш 

за една сед
мица къде

то 

пожелаеш на Земят
а, кое 

място щеше да 
посетиш?



Кое беше
 най-трудното 

нещо, на
 което 

се научи
 в първи

 клас?

(но само за малко)

 Обича ли Юлка да ходи на училище?

 Кой повика Джиго на помощ в училището?

 Защо учителката на Сиси се натъжава?

 С какво Джиго улови Размазко?

 Какво се случва, докато синигерът лети в небето?

 Какво прави петното в детските тетрадки?

 В какъв час Джиго улавя петното Размазко?

  На гърба на каква птица Джиго излита от перваза 
на класната стая?



Възмож
но ли е 

да има 
тъмнина,

 

която е страшна, 
и такава, 

която не е? К
ъде мож

е да има
 

от единия 
вид и от

 другия?

 Какво е писмото, което получава Джиго?

 От какво се страхува Хосе?

 Как Джиго побеждава чудовището?

 Каква е птицата, която носи писмото на Джиго?

 Как Джиго успокоява разстроеното писмо?

 Как изглежда стаята на Хосе?

 Къде избяга чудовището и какво прави там?



Какво трябва да
 има

 в една п
риказка

, 

за да бъ
де интересна?

  Какво трябва да направиш, за да получиш 
бонбонена награда?

 Защо е избягала приказката от дома на Мари Клер?

 Как Джиго направи така, че приказките да не скучаят?

 Защо швейцарският шоколад е най-вкусен?

 Какво има под леглото на Мари Клер?

  Защо майката на Мари Клер чете 
все една и съща приказка?



 Къде се крият отегчените приказки?

 Какво прави така, че Коледа да дойде по-бързо?

  Какво искат да узнаят децата, 
когато изпращат писма на Джиго?

 Защо е сърдита мишката Пино? Какво прави от яд?

 Как птиците успяват да спасят Коледа?

 Защо Снежният човек не може да казва „р“?

 Каква птица долита при Джиго от Северния полюс?

 Какъв подарък получава Джиго за Коледа?

Какво ме
чтаеш 

да получ
иш на Коледа?



 Защо свраката е донесла телефона на Джиго?

 Защо не може да се счупи телефонът, за да бъде спасен Крум?

 Кого вика на помощ Джиго?

 Какъв вид птица спасява Крум?

 Какви електронни животни преследват Крум?

 Кои са животните, които винаги слушат Джиго?

 Какво се случва с телефона на Крум в края на историята?

Мислиш ли, че т
аблетът 

и телефонъ
т са вред

ни? 

Какво лош
о има в 

тях? 

А има ли
 нещо ху

баво?



 Какво писмо получава Джиго?

 Какво се е случило с децата от детската градина?

 Какво открива Джиго на покрива на училището?

 Кой не е идвал скоро до покрива? Защо?

 Как Джиго помага на враната?

 Какво няма Джиго в самото начало на историята?

 Защо е неприятно да се плаче с очила?

 Къде се намира детската градина?

 Кое детенце е най-радостно в края на историята? Защо?

Можеш ли да с
е сетиш 

за вълш
ебни при

казни ге
рои 

със спец
иални сп

особност
и? 

Кои са т
е, какво

 правят
?



 Какво направи птицата черешарка в началото на историята?

 Защо Ани е тъжна?

 Защо Ани не обича бебета?

 Къде отиват заедно Джиго и Ани?

 С кого е най-забавно в лунапарка?

 Кои животни правят компания на Джиго в историята?

 В кой град живее Ани?

 Защо семейството на Ани не е заминало на планина?

 Откъде Джиго има безплатен пропуск за лунапарка?

 Какъв подарък носи Джиго на зайците?

Имаш ли бра
т или сес

тра? 

Какво об
ичате да пр

авите заедно
?

Как обич
аш да се з

абавляв
аш 

с прият
елите си?

заб
те си?
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