Приказки за

РИЦАРИ
Сър Гауейн
и грозната вещица
Обясни защо според теб кралицата иска да даде урок на
сър Гауейн.
Препиши въпроса, който му задала кралица Гуиневир.
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Какви отговори получил сър Гауейн?
а) да съм добра, щастлива, здрава
б) да съм силна, смела, бърза
в) да съм красива, умна, богата
Как се нарича престолният град на кралството?
..........................................................................................................................
От кого сър Гауейн получава верния отговор на въпроса?
а) от мила принцеса
б) от грозна вещица
в) от красива девойка
Защо според теб сър Гауейн
се връща обратно в гората?
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Разкажи как рицарят успява да развали магията върху
вещицата.
Какво е името на краля на Камелот?
..........................................................................................................................
Каква е кралица Гуиневир според историята?
а) красива
б) умна
в) добра
Как мислиш – защо в началото на историята сър Гауейн не се
отнася добре с красивите девойки?
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Приказки за

РИЦАРИ
Рицарят от кухнята
Кои са двете най-дълги думи в първото изречение? Запиши ги.
1. ................................................................................................
2. ................................................................................................
Препиши въпросителното изречение от стр. 39.
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Свържи по смисъл думите от двете колонки.
бъркал
белел
бършел
миел
сечал

подовете
дърва
зеленчуците
супата
съдовете

Колко различни имена има написани на стр. 42?
а) 3
б) 4
в) 5
Раздели думите на части за пренасяне.
РИЦАР

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

ЛЕЙДИ

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

КРАЛ

.............................................
3

Огради гласните звукове в имената.
АРТУР
ЛАНСЕЛОТ
ГА Р Е Т
Огради съгласните звукове в думите.
ВЕЛИКАНИ
Д РА К О Н И
ЧУДОВИЩА
Намери сгрешената дума във второто изречение на стр. 46.
Напиши я правилно.
..........................................................................................................................
Препиши възклицателното изречение от стр. 50.
..........................................................................................................................
Подреди думите в изречение.
лошо, за, кухнята, е, не, от, момче, като
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
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Приказки за

РИЦАРИ
Въпроси за дискусии
1. Имало ли е лоши рицари? Защо? Обоснови добре
отговора си.
2. Какви качества трябва да притежава рицарят?
3. Проучи как са тренирали рицарите и какви турнири
са организирани за тях.
4. В кои анимационни филми се срещат рицари?
5. Кои хора днес носят титлата „сър“ и се наричат
рицари?
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