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Филип в тунела: четене с разбиране

въпроси и задачи адаптирани от Натали Георгиева, психолог; социална педагогика

Глава 1: Филип харесва
1. компютърни игри
2. спагети
3. мобилни телефони

Глава 2: Филип е ядосан, защото
1. в мола е пълно с хора
2. иска да избере по-хубав телефон
3. баба обича сладолед

Глава 3: Кое е вярно?
1. Синият телефон е евтин
2. Белият телефон ще се цапа лесно
3. Зеленият телефон е хубав

Глава 4: Филип мисли, че черният телефон
1. има добро фенерче
2. е скъп, а има само две игри на него
3. не е добър, въпреки че мама мисли че е така

Глава 5: Защо семейството бърза?
1. Филип е щастлив с черния телефон
2. Мама иска да си купи рокля
3. Наближава четири часът и баба ще дойде на гости

Глава 6: Филип стои на пейката. Какво прави той там?
1. Мисли, че новия телефон е голям и тежък
2. Татко звъни и му казва, че купуват сладолед
3. Филип играе игри на телефона си

Глава 7: Филип не иска да слиза пеша до паркинга. Той иска
1. да вземе асансьора
2. да се плъзне надолу
3. да използва ескалатора

Глава 8: Филип е в асансьора.
1. Има много място, защото асансьорът е празен
2. Бута една лелка
3. Настъпва един чичко по пръстите
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Глава 9: Когато асансьорът спира,
1. Филип търси тяхната кола
2. незабавно тръгва отново нагоре
3. Филип побягва надолу по стълбите

Глава 10: На паркинга Филип вижда
1. тъмнозелена кола
2. мъжа, когото блъсна
3. че телефонът му е извън обхват

Глава 11: От колата
1. ядосан глас вика Филип
2. лелката разпознава Филип
3. Филип е щастлив

Глава 12: Филип намира отворена врата, но
1. вътре е тъмно
2. огрява го силна светлина
3. нуждае се от ключ

Глава 13: Филип мисли как да се измъкне.
1. Разплаква се от страх
2. Обажда се на татко
3. Надява се мама да го намери

Глава 14: Фенерчето на телефона работи.
1. Филип намира дръжката на вратата и отключва
2. Филип се опитва да намери изход
3. Телефонът пада от джоба му

Глава 15: Филип чува гласове и стъпки.
1. Филип очаква някой да го измъкне навън
2. Филип крещи
3. Филип се опитва да се покатери

Глава 16: Филип навлиза в тунела.
1. Тунелът е в голяма, светла зала
2. Филип вижда дух
3. Филип се спъва в кабел

Глава 17: Филип усеща студено течение в тунела. Защо?
1. Той е много изплашен от призрака
2. Подухва студен вятър в тунела
3. Филип се озовава в огромен хладилник
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Глава 18: В тавана има дупка. Филип чува
1. как го викат по високоговорителя в мола
2. как по високоговорителя предлагат сладолед на ниска цена
3. как мама отговаря, когато Филип вика

Глава 19: Ще продължи ли Филип или не? Той е сигурен, че
1. татко ще се обади в полицията
2. ще навлезе в дълбините на земята
3. ще намери изход

Глава 20: Филип намира животно в тунела.
1. Той вижда огромна, ядосана котка
2. Той намира змия
3. Той докосва плъх

Глава 21: Филип прескача голяма локва и се изпръсква с вода, защото
1. батерията на телефона му е паднала
2. е изплашен от плъха
3. чува шум зад себе си и се изплашва

Глава 22: Тунелът прави завой. Как Филип разбира това?
1. Филип докосва стената с ръка
2. Вятърът духа по-силно зад ъгъла
3. Филип бяга право към стената

Глава 23: Филип не може да види нищо, защото
1. внезапно излиза на силна светлина
2. вижда роботи с големи глави
3. пред него има четири ужасни същества

Глава 24: Роботите са
1. красиви
2. ядосани
3. без глави

Глава 25: Роботът идва до Филип.
1. Той има шлем
2. Филип се здрависва с него
3. Филип си издухва носа в ръкава

Глава 26: Филип изпитва облекчение, защото
1. третият робот стои в багера
2. Филип иска да стои в тунела
3. Руфус не може да намери телефона на Филип
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Глава 27: Филип се връща обратно в тунела и вижда, че
1. плъхът всъщност е шапката на Кале
2. Руфус прескача локвата
3. капят два дебели тръбопровода

Глава 28: Филип е щастлив и се чувства в безопасност.
1. Той няма повече да се страхува от тъмнината и плъховете
2. Той разбира, че Кале не може да оправи теча в тунела
3. Той вярва, че може да стане наводнение в тунела

Глава 29: Хората в мола се втренчват във Филип и Руфус, защото
1. Руфус е с мръсна коса
2. обувките на Филип са побелели от прах
3. Филип има черно петно на носа

Глава 30: В мола
1. Филип побягва към пазачите
2. сладоледът вече се е разтопил
3. Руфус се здрависва с родителите на Филип
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