Приказки за

РОБОТИ
Ужасният Чистоман
С колко букви е изписано името на главния герой?
..........................................................................................................................
От колко срички се състои фамилията на майката му?
..........................................................................................................................
Колко думи има в последното изречение на стр. 6?
..........................................................................................................................
Как се казва компютърната игра на Люк?
а) „Нападението на мръсните чорапи“
б) „Нападението на роботите“
в) „Нападението на андроидите“
Защо се счупи Чистоман?
а) Защото Люк настъпи дистанционното.
б) Защото батериите на Чистоман се изтощиха.
в) Защото Люк подаде грешна команда.
Свържи подходящите думи, за да завършиш изреченията.
Госпожа Ливли е

помощник.

Люк заспа от

ядосана.

Чистоман е робот

изтощение.
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Кое кога се случва в текста? Сложи номер пред всеки от
моментите.
Майката на Люк е много ядосана.
Люк заспива от изтощение.
Роботът Чистоман почиства стаята на Люк.
Люк настъпва дистанционното на робота.
Защо майката на Люк е толкова ядосана?
Майката на Люк е ядосана, защото ......................................................
..........................................................................................................................
Защо в края на историята Люк остава без компютър?
Люк остава без компютър, защото ......................................................
..........................................................................................................................
Представи си, че Люк успява да изчисти своята стая.
Как щеше да завърши историята тогава?
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РОБОТИ
Състезанието на роботите
Напиши имената, които липсват в изреченията.
Градът, в който живеят роботите, се нарича .................................... .
............................................. не се осмеляваше да се запише за участие.
Роботът ................................................ е голям и зъл.
Свържи пострадалите роботи с техните повреди.
спукана гума
откраднат чип
извадена батерия
пренастроен вграден будилник

Кибер Сид
Бети Байт
Анди Дроид
Тина Турбо

Как се случи всичко в историята? Подреди случките в
правилния ред, като сложиш съответната цифра пред всяко
изречение.
Грамадан поврежда съперниците си.
Скръцко печели състезанието.
Скръцко се явява на състезанието.
Грамадан излива хлъзгавата течност.
Грамадан изсипва габърите.
Грамадан използва телескопичните си ръце.
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Каква е професията на Скръцко?
а) шофьор
б) чистач
в) спортист
Препиши най-краткото изречение от стр. 50.
..........................................................................................................................
Откъде Скръцко разбира за голямото състезание?
а) от радиото
б) от приятел
в) от плакат на улицата
Защо ли Грамадан мами постоянно?
Според теб каква е професията на Грамадан?
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Въпроси за дискусии
1. Ако в твоето училище имаше училищен робот,
какъв би бил той? Как ще изглежда? Какво ще прави?
Ако искаш, може да го нарисуваш.
2. Как живеят роботите? Имат ли си семейства и къщи?
Какво ли си купуват в супермаркета?
Можеш ли да нарисуваш вечеря на роботи?
3. А роботите могат ли да са приятели с хората?
Ако в твоя клас дойде дете от роботско семейство,
би ли се сприятелил с него? Защо?
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