Приказки за

ДРАКОНИ
Всичко за драконите
Допълни изреченията с верните думи.
1. Заглавието на текста се състои от ..................... думи.
2. На стр. 3 има ..................... изречения.
3. Последното изречение на стр. 4 се състои от ..................... думи.
4. Първото изречение на стр. 5 се състои от ..................... думи.
5. На стр. 7 и 8 думата „дракон“ е написана ..................... пъти.
6. Думите люспи, криле и нокти имат по ..................... срички.
7. Първата дума в последното изречение от текста е .........................
8. В думата „рицар“ има ..................... съгласни звука.
9. В думата „дракон“ има ..................... гласни звука.
10. Думата „съкровища“ е изписана с ..................... букви.
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ДРАКОНИ
Стан и драконът
Свържи по смисъл думите от лявата колонка с тези от дясната.
Обясни защо си свързал точно тези две думи.
Стан
жена му
дракон
деца
вълшебник

тъжна
желание
съкровище
дървар
гладни

Подреди изпитанията в историята от първото към последното,
като в квадратчето пред всяко напишеш съответната цифра.
Кой ще хвърли сопата най-далеч?
Кой ще стисне по-силно камъка?
Как Стан се спасил от смъртта?
Кое изречение подхожда най-много
на израза „Ни лук ял, ни лук мирисал“?
а) В градината на баба дали има лук?
б) Разлях сок на килима, после изчистих, дано мама не забележи.
в) Мамо, не слагай лук в моята салата!
Колко възклицателни
изречения има на стр. 33?
а) 2
б) 3
в) нито едно
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Какво скрил Стан в леглото?
а) пушка
б) плюшено мече
в) дънер
Задраскай грешната буква.
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На стр. 30 има едно-единствено въпросително изречение.
Препиши го.
..........................................................................................................................
Как мислиш, защо жената на Стан искала 100 деца?
Как според теб минава работният ден на един дървар?
Знаеш ли кой български приказен герой, също като Стан,
стиска сирене вместо камък?
Ако ти беше на мястото на Стан, какво би си пожелал
от вълшебника? Обясни своя избор.
Какви качества притежават семейство Дракони в историята?
Какви качества притежава Стан?
Дали семейство Дракони са тъжни,
след като се разделят със съкровището си?
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Въпроси за дискусии
1. Драконите са митични същества. Те живеят
в приказките и фолклора на различни народи.
В българския фолклор също има дракони
и те са страхотни. Потърси информация за тях.
2. Защо според теб драконите събират съкровища?
Какво биха направили драконите със сандъци,
които са пълни със злато и скъпоценности?
3. На кои истински и живи животни ти напомнят
драконите?
4. Има анимационна поредица, която разказва
за съвместния живот на дракони и хора.
Знаеш ли коя е тя?
5. Освен това тази поредица е създадена по книга.
Ако ти е интересна темата за драконите, може
да намериш коя е книгата и да я прочетеш.
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