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Кресливият папагал

Какво е името на главния герой в историята?
а) Бари Пирата
б) Чарли Черепа
в) Джон Кокала

  Подреди дадените думи в изречение и ще разбереш какви 
умения притежава истинският пират.

а) съкровища, на, карти, разчита, заровени, да 
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

б) сандъци, отключва, да 
..........................................................................................................................

в) смее се, пират, истински, като 
..........................................................................................................................

Какво липсва на Чарли, за да е съвсем истински пират?
а) папагал
б) кокошка
в) гларус

Защо птицата на Чарли му създава проблеми?
а) пречи му, когато говори по телефона
б) събужда го много рано сутринта
в) вика, когато види крадец
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Кое ястие е част от луксозното меню на „Веселият октопод“?
а) вкусна скумрия
б) пържена цаца
в) хрупкава акула

Къде е новата работа на папагала?
а) на пазара 
б) в гостилницата
в) на пиратския кораб 

 В кое изречение думата „КАЮТА“ е употребена правилно? 
Подчертай го.
а) Днес в часа по физическо се учих как да направя каюта.
б) Моята каюта е уютна и има голямо легло.
в) В къщата на баба Тони има три каюти. 

Колко са сричките в думата „ГОСТИЛНИЧАР“?
а) 3
б) 4
в) 5 
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Капитан Острия нож

От колко думи се състои първото изречение в текста?
а) 6
б) 7
в) 5

Колко изречения има на стр. 30?
а) 3
б) 4
в) 5

 Подреди думите в изречение. Запиши го.
вдига, леко, да, се, мъглата, час, след, започнала 

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

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

  Довърши думите, като зачертаеш грешната буква. Запиши под 
тях думите за проверка.

НО  Ж/Ш    ДАЛЕКОГЛЕ   Д/Т   ОСТРО    В/Ф 

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

Раздели думата на срички.

П О С М Е Ш И Щ Е
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Колко гласни звука съдържа изразът „Островът на акулите“?
а) 7
б) 8
в) 9 

Огради само съгласните звукове в думите.

Г Ъ М Ж А Л А    
Д Р У ГА Р И    
П О Д Ъ Л 

Каква станала Моли в края на историята?
а) пиратска принцеса 
б) капитан на кораб 
в) пазачка на фар 

 Измисли и напиши изречение с думата „СТРАЖИ“.

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

..........................................................................................................................
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Маскираният пират

 Запиши дадените думи на правилните места, за да разбереш 
защо Том иска да стане моряк.

 плава, сражава  

Ужасно много му се искало да .................................. из седемте морета 
и да се ................................. с кръвожадни пирати. 

Какъв станал Том на кораба на капитан Джак?
а) юфка
б) юнга
в) юнак

Какво е името на кораба ма капитан Джак?
а) „Опасната акула“ 
б) „Веселият октопод“  
в) „Хлъзгавата сепия“ 

Част от задълженията на Том е:
а) да кърпи чорапи и да яде картофи
б) да мие прозорците и да пере чаршафи
в) да бели картофи и да пере чорапи

Какво било първото изпитание на Том?
а) да изпере 100 чорапа
б) да обели една кофа с картофи
в) да вкара кораба в пристанището
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Какво трябвало Том да пази през нощта?
а) корабното съкровище
б) корабните въжета
в) корабните тенджери

Защо Том се провалил при второто изпитание?
а) защото хъркал много силно 
б) защото заспал
в) защото цяла нощ чел книга 

Какво е името на крадеца?
а) Великия пират
б) Маскирания пират
в) Страховития пират 

Как Том успял да си върне доверието на капитана?
а) като показал, че може да управлява кораб
б) като показал, че е смел и съобразителен 
в) като показал, че е отличен белач на картофи 



7

Въпроси за дискусии
1. Имало ли е жени пирати?

2. Дали е имало речни пирати, или са само морски?

3.  Какъв би станал ти – страшен пират или смел морски 
капитан? Защо?

4. Какво щеше да е името ти? А името на твоя кораб?

5. Как според теб си мият зъбите пиратите? 
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