Приказки за

ФЕИ

Феята на зъбките
Каква фея иска да бъде Кристъл?
а) фея на сладкишите
б) фея на партитата
в) фея на зъбките
Защо феята Джет се проваля
на всички изпити?
а) защото е нацупена
б) защото е мързелива
в) защото е завистлива
Кои са четирите предмета, които Кристъл трябва да вземе
със себе си преди първото си пътешествие?
1. т......................................
2. м...................................... п......................................
3. с...................................... на д......................................
4. в...................................... п.....................................
В какво се превръща зъбчето на Бет?
Оцвети полетата с верните отговори.
сандвич с шунка

баничка

маргаритка

хамстер

морско свинче

поничка

кактус

слънчоглед
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Защо Бет отива с Кристъл в приказното царство?
а) за да си донесе вълшебна пръчица
б) за да се снима с феите
в) за да ѝ помогне
Кое е първото място, на което отиват
Бет и Кристъл в приказното царство?
а) магическия магазин
б) магическата сладкарница
в) магическото училище
Защо не действа магическата пръчица на Кристъл?
а) защото са ѝ свършили батериите
б) защото не е нейната пръчица
в) защото Кристъл е слаба фея
Каква магия прави Джет на Кристъл?
а) втечняваща
б) вкаменяваща
в) вледеняваща
Кой взима истинската пръчица на Кристъл от Джет?
а) Кристъл
б) Джет
в) Бет
Какво намира Бет сутринта
под възглавницата си?
а) паричка
б) рокля
в) зъбче
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Феята, която
не можеше да лети
Феята Попи среща различни герои в историята. Помисли в каква
последователност ги среща тя и напиши номера пред всеки един.
Дейзи
Учителката
Дейзи
Лекарят
Бебенцето елф
Бухалът
Пакостливия дух
От колко думи се състои последното изречение в историята?
а) 6
б) 5
в) 4
Подреди думите в изречение.
почти, Попи, фея, съвършена, беше
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Препиши второто въпросително изречение от стр. 45.
..........................................................................................................................
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Препиши шестата дума от първото изречение на стр. 46.
..........................................................................................................................
Огради само гласните звукове в думата.
З А К Л И Н А Н И Е
Огради само съгласните звукове в думите.
М А Г И Ч Е С К А

П Р Ъ Ч И Ц А

Раздели на срички думите.
ДЕЙЗИ
ПОПИ
Б У Х А Л ЪТ
Подреди правилно буквите, за да откриеш думите.
Напиши ги в квадратчетата.
ЛИРКЦА
ЯЕФ
ТИШЛЕПО
ЗИДЕЙ
ФЕЛЕЧ
Отдели думите една от друга, за да получиш изречение.
ПОПИИЗЛЕЗЕНАВЪН,
П О Е Д Ъ Х И РА З П Е Р И К Р И Л Ц А .

4

Приказки за

ФЕИ

Въпроси за дискусии
1. Всички знаем, че има Фея на зъбките, а според теб
какви други феи има?
2. Съществуват ли феи на лошите неща? Дали може да
има фея на мухлясалото сирене или на прегорелите
филийки?
3. Май в повечето приказки и истории феите са все
момичета или жени. Има ли според теб момчета и
мъже феи?
4. Би ли искал да имаш за приятел фея? Каква ще бъде
тя? Може да я нарисуваш, ако искаш.
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