Приказки за

ДЯДО КОЛЕДА
Джудженцето Алфи
Допълни изречението, така че да е вярно.
Фабриката за ..................... на Дядо Коледа се намира на ......................
полюс и там ..................................... винаги е най-натовареният месец.
Защо Дядо Коледа непрекъснато обикаля фабриката?
а) за да почерпи джуджетата с топъл чай
б) за да провери дали всичко е наред
в) за да може да разгледа всички играчки
Свържи всяко джудже с неговата задача във фабриката.
Пип
Бет
Марки
Пади
Бабс
Денис
Алфи

Мете пода.
Чете какво искат добрите деца.
Прочита названието на играчката.
Записва името на играчката в компютъра.
Отваря писмата.
Проверява дали децата са послушни.
Прави списъци за изработване на играчки.
Защо Алфи все заспива
по време на работа?
Алфи винаги заспива по
време на работа, защото му е
......................................................
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Защо машината за играчки не работи както винаги?
Машината за играчки не работи както винаги, защото ....................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Какво започва да изработва машината след повредата?
Машината започва да изработва ...........................................................
..........................................................................................................................
Успява ли Дядо Коледа да изработи
всички поръчани от децата играчки?
Да

Не

Харесват ли децата изненадващите подаръци, които получават?
Да

Не

Историята за джудженцето Алфи завършва ли щастливо според
теб? Напиши защо мислиш така.
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
...................................................................................................
.......................................................
.......................................................
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Приказки за

ДЯДО КОЛЕДА
Фалшивият Дядо Коледа
Колко изречения има на първата страница от текста?
а) 4
б) 2
в) 3
Напиши какво казва Дядо Коледа на стр. 22 и 23.
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
.........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Огради всички гласни звукове в думите.
ПОДАРЪЦИ
Ч О Р А П Ч Е ТА
ШЕЙНА
КОМИН
Огради всички съгласни звукове
в думите.
ПИЖАМИ
ДЕЦА
РУДОЛФ
НЕОЧАКВАНО

3

Задраскай грешната буква във всяка дума.
ШЕ Й/И НА
ТО Й/И
ПИ И/Й ТЕ
СТО Й/И ТЕ
Препиши въпросителното изречение от стр. 28.
..........................................................................................................................
Раздели на срички думите.
ФАЛШИВ
ИЗМАМНИК
КРАДЕЦ
Препиши възклицателното изречение от стр. 35.
..........................................................................................................................
Колко малки думи има в първото изречение на стр. 35?
..........................................................................................................................
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Приказки за

ДЯДО КОЛЕДА
Почивният ден на Дядо Коледа
На коя дата започва историята?
а) 24
б) 25
в) 26
Кой е първият проблем, който трябва да реши Дядо Коледа?
Пади и Пип не могат да .............................................................................
..........................................................................................................................
Как Дядо Коледа успява да им помогне?
Дядо Коледа им помага, като влиза през ..............................................
в техния дом и после излиза с едно ......................................................
.................................................... в ръцете си.
Кой е вторият проблем, който трябва да реши Дядо Коледа?
а) изстинал е горещият му шоколад
б) забравил е да занесе подарък на едно дете
в) няма достатъчно наденички за вечеря
Къде живее Джейсън?
а) В Америка
б) В Англия
в) В Австралия
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Какви животни спасява Дядо Коледа от пропукващия се лед?
а) елени
б) овце
в) крави
Как Дядо Коледа спасява животните в беда?
Дядо Коледа натоварил всички ............................. в ..............................
Как джудженцата изненадват Дядо Коледа в дома му?
Допълни изреченията с думите по-долу:
пантофи, чаша, книги, шоколад, креслото, камина, сладкиши
На масичката до ............................... му стояха ...................................
с димящ ................................., чиния с пресни .......................................
и купчинка .................................... с приказки. А край .........................
се грееха любимите му ....................................................
Препиши последното изречение от приказката.
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Какво според теб
е най-важното в
тази история?
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Приказки за

ДЯДО КОЛЕДА
Въпроси за дискусии
1. Какво прави Дядо Коледа през лятото?
2. Какво е семейството на Дядо Коледа – неговите деца,
внуци? Има ли братя и сестри?
3. Дядо Коледа магьосник ли е? Какви магии може
да прави?
4. Защо възрастните не получават подаръци
от Дядо Коледа?
5. Какъв подарък би подарил ти на Дядо Коледа?
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