На 11 март ще четем разказа на Григор Угаров „Стражата на кълвача“ /стр.98/.
Твоите задачи са:
Прочети задълбочено текста от учебника и отговори устно на въпросите:
Какво означава думата стража? /Отговорът ще научиш от стр. „Речници – Синонимен
речник.“ в сайта./
Кои са героите в разказа?
Защо горските работници смятат, че ще има много шишарки?
Открий и прочети описанието на горичката. Кои думи показват, че действието се развива
рано сутринта?
Опиши устно как кълвачът се труди за прехраната си.
Кой придружава кълвача на следващата сутрин и защо? Разкажи как кълвачът грижейки
се за своята прехрана помага и на синигерчетата?
Отговори писмено /в тетрадката/ на въпросите:
Какво научи за кълвача от този разказ? Какви качества притежава той?
Кой е големият враг на горските птици? Защо е толкова опасен той?/С какво е сравнен
неговият полет?/
Защо авторът смята, че малките синигерчета са стражата на кълвача?
Как си помагат синигерчетата и кълвачът?
Какво друго заглавие би подхождало на този разказ?
…………………………………………………………………………………………………..
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