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

Глава 1: Филип харесва
1. опасни животни
2. малки тигрови акули
3. дълги зъби

Глава 2: София
1. е умна и съобразителна
2. има интерес към зоологическата градина
3. забравя и оставя фотоапарата у дома

Глава 3: Леля иска да
1. задържи сламената шапка на главата си
2. вземе пудела със себе си
3. облече роклята си на цветя

Глава 4: Кучето бяга
1. далеч от леля
2. в автобуса и се скрива
3. с билета между зъбите си

Глава 5: Птиците в клетките
1. са раирани и цветни
2. са големи и опасни
3. имат гнездо, което тежи сто килограма

Глава 6: Леля е
1. уплашена от една сова
2. изплашена от един знак
3. мила и позволява на Филип да избере къде да отиде

Глава 7: Филип се чуди
1. защо леля не идва
2. дали леля е глупава
3. дали скорпионите са опасни

Глава 8: Леля
1. е разтревожена, че Филип иска да има скорпион
2. се радва да види змиите
3. е отегчена от гущерите
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Глава 9: Анакондата
1. е дълга и дебела
2. е силно отровна
3. стиска и удушава плячката си

Глава 10: В дома на маймуните
1. живее мила и скучна маймуна
2. Филип прави снимка на маймуната
3. маймуната прави снимка на Филип

Глава 11: Маймуната харесва
1. да удря фотоапарата в дървото
2. кокосови орехи
3. ядките на леля

Глава 12: Маймуната иска да
1. вземе банана, който София  предлагаѝ предлага
2. вземе фотоапарата
3. сложи ръцете си върху раницата на Филип

Глава 13: Фотоапаратът
1. има следи от маймунски зъби
2. прави снимка на банана
3. помага на София да стане ветеринар

Глава 14: В кафенето
1. София и Филип ядат сладолед
2. леля пие кафето си бързо
3. птиците просят храна

Глава 15: Едно малко животно бяга
1. от кучето
2. далеч от собственика си
3. докато Пляс го хване

Глава 16: Бяла козина
1. има полярната мечка
2. има снежният леопард
3. съхне на слънце

Глава 17: Рисът
1. яде сварено месо
2. съска като котка
3. предпочита сурово месо
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Глава 18: Животното с дълги уши
1. е кафяво и скача високо
2. рита силно със задните си крака
3. лежи неподвижно и не смее да мръдне

Глава 19: Заекът е жив, защото
1. сърцето му бие силно
2. е тих и неподвижен
3. изскача през вратата

Глава 20: Клетката мирише
1. зле на урина
2. приятно като градина
3. ужасно лошо

Глава 21: Филип забелязва, че
1. вратата е заключена
2. заекът копае дупка
3. миризмата подсказва за опасност

Глава 22: Филип
1. създава шум
2. се покатерва и се измъква от клетката
3. не се оглежда

Глава 23: Кучето намира Филип
1. в клетката
2. да стои на главата си
3. до тигър

Глава 24: Филип мисли, че
1. тигрите са големи и опасни
2. тигърът има кръв около муцуната си
3. тигърът може да го изяде

Глава 25: София
1. повиква пазача в зоопарка
2. има ключ за клетката и освобождава Филип
3. мисли, че Филип просто се суети

Глава 26: Белият пор
1. хапе, когато играе
2. е опасен за заека
3. съска, когато е ядосан
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Глава 27: Филип кърви и
1. кръвта капе върху обувките и дрехите му
2. леля му е ядосана
3. майка му припада

Глава 28: Филип може да получи
1. инфекция от ухапването от пора
2. бактерии в раните
3. лепенка върху раната си

Глава 29: Кучето
1. е пуснато в зоопарка
2. може да пренесе болести, които са опасни за другите животни
3. може да се зарази от животните в зоопарка

Глава 30: Майката на Филип мисли, че
1. се е изгубил отново
2. е имал приключение
3. е болен
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