Приказки за

КУЧЕТА
Най-добрият детектив
Къде ще се проведе състезанието за кучета?
а) на площадката
б) в парка
в) в градинката
Къде мъжът настъпва Спрайт?
а) по опашката
б) по повода
в) по лапата
Какво забелязва Спрайт у непознатия?
а) възрастен е и е със скъсани дрехи
б) брадясал е и мирише лошо
в) непохватен е и бяга бързо
С колко кучета се запознава Спрайт?
а) 5
б) 6
в) 7
Каква е причината Спрайт
да се провали на първото
състезание?
а) развален зъб
б) счупен нокът
в) мръсна лапа
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Защо Спрайт трудно изпълнява
командата „Ела тук“?
а) не чува ясно командата
б) лапата много го боли
в) Лейди му пречи да мине
Довърши словосъчетанията. Ще ти помогне третото състезание.
Заседна между .............................................................
Падна от ........................................................................
Увисна на ......................................................................
Пропусна ......................................................................
Оплете се в ...................................................................
По какво Спрайт разпознава крадеца?
а) по дрехите
б) по миризмата
в) по гласа
Подреди моментите в правилния хронологичен ред. Номерирай
ги, като напишеш съответните цифри в квадратчетата.
Спрайт сграбчва крака му
Крадецът пада
Крадецът се спъва
Каква награда освен купата
получава Спрайт?
а) кашон с бисквити
б) чувал с наденички
в) торба с хруски
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Приказки за

КУЧЕТА
Произшествие
в пансиона за кучета
Раздели заглавието на срички. Кажи ги на глас и отбележи
на листа.
П Р О И З Ш Е С Т В И Е В П А Н С И О Н А З А К У Ч Е ТА
От колко думи се състои второто изречение в историята?
а) 18
б) 19
в) 20
Огради гласните звукове в думите.
УИНИ

РОНИ

ХАЙДИ

РИКИ

БОБ
Огради съгласните звукове в думите.
Г О С П О Д И Н ТА Й К
Г О С П ОЖ А Х УД
ГО СПОДИН УИНК
Подреди думите в изречение и го запиши.
кучешка, вашата, да, хубава, искаме, купим, къщичка
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
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Препиши въпросителната дума от въпросителното изречение на
стр. 41.
..........................................................................................................................
Намери правописната грешка на стр. 42. Напиши думата вярно.
..........................................................................................................................
Препиши най-краткото изречение от стр. 47.
..........................................................................................................................
Коя дума се повтаря шест пъти на стр. 49? Запиши я.
..........................................................................................................................
Превърни изречението „Предаваме се!“ в три въпросителни
изречения. Помагай си с въпросителни думи.
1........................................................................................................................
2........................................................................................................................
3........................................................................................................................
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Приказки за

КУЧЕТА
Въпроси за дискусии
1. Знаеш ли от кое диво животно е произлязло днешното
домашно куче?
2. Кучето, също като хората, може да има професия.
Проучи какви професии имат кучетата.
3. Кучето често бива наричано „най-добрия приятел
на човека“. Как мислиш – защо е така?
4. В света има много известни животни. Едно от тях е
кучето Хачико от гара Шибуя в Япония. Историята му
е интересна. Може да намериш повече информация
в интернет.
5. В градовете има много бездомни кучета. Можем ли
някак да им помогнем?
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