ТЕМА: На 23 февруари - „Цветя на покрива“ по Ингибьорк Сигурдардотир/стр. 146/
ЗАДАЧА:

 Отговори писмено в тетрадката:
1. Каква е баба Гун според детето?
2. Защо според героя селската къща на старицата прилича на куклен дом? Посочи 2 факта в
подкрепа на твърдението.
3. Как разбираш израза: „Баба Гун живееше съвсем сама в селската къщичка, но никога не беше
самотна…“
4. Защо баба Гун решава да се премести в града? Кого взема със себе си и защо?
5. Въпреки първоначалното разочарование от новия апартамент, баба Гун решава все пак да
остане в него. Коя е причината за това нейно решение?
6. Опиши състоянието на баба Гун на другия ден след нанасянето в новия и дом с помощта на
епитети. 
7. Кога героинята се почувствала уютно? Пълно ли е щастието и?
8. Защо в края на разказа бабичката е щастлива? 
9. Какво друго заглавие на разказа би предложил?

 Какво научи от този разказ? Запиши мисълта, която е в подкрепа на твоето твърдение! /избери от
вариантите в панела на стр. 147/
 Нарисувай /ако можеш/селския дом на баба Гун.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ТЕМА: На 23 февруари - „Цветя на покрива“ по Ингибьорк Сигурдардотир/стр. 146/
ЗАДАЧА:

 Отговори писмено в тетрадката:
1. Каква е баба Гун според детето?
2. Защо според героя селската къща на старицата прилича на куклен дом? Посочи 2 факта в
подкрепа на твърдението.
3. Как разбираш израза: „Баба Гун живееше съвсем сама в селската къщичка, но никога не беше
самотна…“
4. Защо баба Гун решава да се премести в града? Кого взема със себе си и защо?
5. Въпреки първоначалното разочарование от новия апартамент, баба Гун решава все пак да
остане в него. Коя е причината за това нейно решение?
6. Опиши състоянието на баба Гун на другия ден след нанасянето в новия и дом с помощта на
епитети. 
7. Кога героинята се почувствала уютно? Пълно ли е щастието и?
8. Защо в края на разказа бабичката е щастлива? 
9. Какво друго заглавие на разказа би предложил?

 Какво научи от този разказ? Запиши мисълта, която е в подкрепа на твоето твърдение! /избери от
вариантите в панела на стр. 147/
 Нарисувай /ако можеш/селския дом на баба Гун.

