Тема: На 26 януари ще работим върху легендата „Тъмното езеро“ от Лозинка Йорданова /стр.143/.
Твоите задачи са: 1. Намери информация в интернет какво е легенда. /http://www.onlinerechnik.com/
2. Проучи колко са езерата в Пирин. Кое е най-голямото? Защо се нарича така? А кое е най-малкото
езеро?
http://www.bg-tourinfo.com/pirinlakes.htm
3. Ако можеш и имаш желание направи презентация със снимки на Пиринските езера.
4. Прочети легендата за „Тъмното езеро“ /Тевното езеро/ от учебника и раздели текста на епизоди.
Озаглави ги.
5.Преразкажи ПОДРОБНО епизод по твой избор.
6. Кое в легендата според теб е истина и кое – художествена измислица?
7. Какви изразни средства е използвала авторката, за да опише езерото? Дай примери?/ напр.:
сравения – като синьото небе, епитети – сини /води/, олицетворение – небето/
8. Коя е причината девойката да иска от езерото да направи очите и сини?
Редактирай изречението, като замениш подчертаните думи със синоними: Сърцето и копнеело да
плени най-хубавия момък в този край.
9. Препиши думите, които показват защо езерото изпълнило и второто и желание.
10. Какво се променило в девойката след като езерото я дарило с неземна хубост?
11. Защо потъмняло светлото езеро - посочи 2 факта.
12. Открий в текста степенувани прилагателни имена.
13.Открий в последния абзац сродни думи.
14.Знаете ли легенди за места от нашия роден край? Разкажете.
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