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Невидимият замък

Къде живее Флора?
а) в края на града
б) в края на полето
в) в края на гората 

 Намери в текста подходящите думи и допиши изреченията. 
Така ще разбереш защо Флора е много добра.

....................................................... хляб и курабийки за селяните.

....................................................... на пострадалите животни.

....................................................... всички със своите истории. 

Защо Флора се загуби в гората?
а) търсеше вълшебен замък
б) търсеше ягоди и малини  
в) търсеше изгубено козле 

Какъв е замъкът от историята?
а) леден
б) прозрачен 
в) невидим 
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Защо вещицата е омагьосала замъка и гостите на бала?
а) не е харесала супата на угощението 
б) не е била най-красивата на празненството
в) не е получила покана за бала 

Защо принцът не е потърсил помощ сам?
а) не може да намери вратата
б) не може да излезе през вратата
в) не може да докосне вратата

Как Флора развалила магията?
а) целунала ръката на принца
б) хванала ръката на принца
в) погалила ръката на принца

 Защо според теб принц Каспар моли Флора да стане негова 
съпруга?

 Разкажи защо на сватбата присъствали и местните вещици. 
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Замъкът с призраците

Препиши имената от стр. 20 и 21.

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

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

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

Препиши въпросителното изречение от стр. 22.

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

 С коя буква започват имената на трите принцеси?
а) М
б) С
в) Л

 Колко възклицателни 
изречения има на стр. 25?
а) 4
б) 3
в) 2 

 От колко думи
се състои последното 
изречение на стр. 26?
а) 13
б) 14
в) 15
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 От колко срички се състои думата „ПРИЗРАК“?
а) 3
б) 2
в) 4

 Може ли думата „МЕЧ“ да се пренесе? Обясни отговора си.

 Коя дума е написана правилно?
а) замакът
б) замъкат
в) замъкът 

 Огради само гласните звукове в думите.

К Р А Л   
К Р А Л И Ц А   
П Р И Н Ц

 Огради само съгласните звукове в думите.

С Л У Г И Н Я 
Г О Т В АЧ К А
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Въпроси за дискусии
1. Има ли в съвременния свят принцове и принцеси?

2. В днешни дни живеят ли хора в замъци?

3.  Колко време отнема да изчистиш с прахосмукачка 
един замък?

4. В България някога имало ли е царе и царици?

5.  Изброй няколко приказки, в които се разказва за 
замъци, принцове и принцеси.
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