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Котката и мишката

 Какви били мишките и котките преди началото на тази 
история?
а) най-големи врагове
б) най-веселата компания
в) най-добри приятели

 Защо котката и мишката решили 
да се преместят на друго място?
а) на острова свършила храната
б) на острова дошли пирати
в) на острова често скучаели 

С какво котката и мишката напуснали острова?
а) със самолет
б) с кораб
в) с лодка 

Какво забравили да вземат котката и мишката?
а) вода
б) ябълки
в) храна 

Защо лодката започнала да потъва?
а) защото мишката я счупила
б) защото котката я пробила
в) защото мишката я изгризала
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Какво ядосало котката?
а) че се събудила
б) че се изплашила
в) че се намокрила

Къде се скрила мишката?
а) в къщичката си
б) в пясъчен хълм
в) в стар ботуш

 Колко време може котката да чака мишката да излезе от 
дупката?
а) цяла седмица
б) цял ден
в) цял час

Как мишката успяла да се измъкне от дебнещата котка?
а) прокопала тунел под хълма 
б) една нощ избягала от котката 
в) купила на котката храна 
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Зайците и крокодилът

От колко думи се състои заглавието на историята?
а) 2
б) 3
в) 4 

Колко изречения завършват с възклицателен знак на стр. 43?
а) 4
б) 3
в) 2 

Огради съгласните звукове в думите.

З А Й Ч Е    
Т О Й     
И З Ч Е З В А Й 

Огради гласните звукове в думите.

И З П Л А Ш И Л О   
Р А З С Ъ Р Д И Л А    
Р А З К А З А Л А

 От колко думи се състои най-краткото 
изречение на стр. 47?
а) 5
б) 3
в) 1
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 Свържи думите в двете колонки, така че да получиш смислени 
словосъчетания.

ЗАЙЦИ  ГЪСТА
КРОКОДИЛ  ХИТРИ 
КЛОНЧЕТА ИЗСЪХНАЛИ
ГОРА ГОЛЯМ 
ЛИСТА НАМУСЕН
ЧУВАЛ ТЪНКИ

 Препиши въпросителното изречение на стр. 48.

..........................................................................................................................

 Подчертай в изречението думите, които не могат да се пренасят 
на нов ред. 

Щом пламъците близнали носа му, крокодилът 
се засилил и с отчаян скок се метнал над огнения кръг.

 Раздели думите в изречението на срички. Произнеси ги на глас 
или ги отбележи на листа.

КОГАТО ЧУЛ ПОДИГРАВКИТЕ НА ЗАЙЦИТЕ, 
КРОКОДИЛЪТ КИПНАЛ И ПОЧНАЛ ДА СИПЕ ЗАКАНИ.

Колко изречения казва крокодилът на стр. 52?
а) 5
б) 4
в) 3

 Подреди думите в изречение и го запиши. 
не, ти, а, повече, стъпвай, земя, нашата, на 

.......................................................................................................................... 

..........................................................................................................................
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Въпроси за дискусии
1.  Как мислиш – защо човекът е започнал да опитомява 

дивите животни?

2.  Проучи и намери кое е най-интелигентното животно. 
Отговорът ще те изненада. 

3.  Открий кой вид животни са най-многочислени 
на Земята.

4.  Има една птица, която може да прелети над 
най-високата планина на Земята. Знаеш ли коя е тя?

5.  Какъв ли е цветът на зебрата – черна на бели ивици 
или бяла на черни ивици? 
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