Тема: 9 март - „Мили мой Мио“ по А. Линдгрен, стр.148
Задачи:1. Прочети откъса от учебника.
2. От чие име се води разказът?
3. Разкажи /устно/ какъв е бил животът на малкия Босе преди неговото изчезване.
4. Посочи 3 неща в поведението на Босе, които дразнят неговите осиновители.
5. Мислиш ли, че ако Босе беше момиче щеше да бъде обичан повече?
6. Защо героят обича да прекарва времето си у Бенка – посочи поне 2 причини?
7. За какво копнее /мечтае/ Босе?
8. Как се чувства момчето в своя дом? – щастлив, самотен, обичан, нежелан, нещастен, доволен
9. Босе е добро и услужливо дете. Докажи с откъс от текста.
10. В кой момент реалността в разказа преминава във вълнуваща вълшебна приказка?
11. Защо Босе пуска духа от бутилката?
12. Защо момчето не иска нищо от духа?
13. Прочети молбата на Босе към духа. Какви по вид изречения използва?
14. Открий думите, показващи скоростта им на летене.
15. Кое в Земята на края на света кара Босе да онемее?
16. Как детето е разбрало, че кралят е неговият баща – нали никога не го е виждало?
17. Защо Босе е щастлив при баща си? – посочи поне 3 факта, които показват, че кралят обича
истински своето момче.
Задача по желание: Направи колаж с илюстрации от произведения на Астрид Линдгрен и със
самата нея.
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