Темата за часа по ИЧ на 5 ноември е „Пленникът на великана“, А. Каралийчев /стр.43, Читанка/
Твоите задачи са:
 Чети гладко и с нужната интонация текста, така че на слушателя да му е приятно!
 Запознай ни накратко с живота и творчеството на А. Каралийчев. /Можеш да оформиш тази задача във
вид на проект./ Материалите вече са поставени на стр. „Извънкласно четене“.
В тетрадката по четене:
 Извади от началото на текста тези думи, които показват отношението на автора към птичката.
 Какво научи за Койчо от началото на разказа?
 Какъв съвет дава бабата на Койчо?
 Какво смята да прави момчето с уловената птичка? Добре ли се грижи за нея? Кои думи показват, че
птичката няма права?
 Защо птичката не иска да пее? Какво и липсва?/Помисли кога някой пее? /
 Защо Койчо решава да я даде на котарака? Какво не може да разбере той?
 Кого описва бащата, чрез образа на Пейчо? А кой е великана?
 Как нарича двореца на великана бащата?
 Какво знае бащата, когато съветва Койчо да даде птичката на котарака? Защо употребява думата
„разкъса“, а не „изяде“?
 Разбрало ли е момчето урока, който бащата му е дал?
 Помислете и напишете поука!
Ако имаш време и желание направи 3D проект.
Идея: За решетките на клетката можеш да използваш медна жица, а за основата корк, стиропор или
пластилин. Декоративни птички има в цветарските магазини или Евроленд.
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