
Миранда – четене с разбиране

Миранда: четене с разбиране
въпроси и задачи адаптирани от Натали Георгиева, психолог; социална педагогика

Глава 1: Мира често е сама у дома и в училище, защото
1. родителите  са заети с работа и нямат времеѝ са заети с работа и нямат време
2. съучениците  я тормозятѝ са заети с работа и нямат време
3. на нея  харесва да е самаѝ са заети с работа и нямат време

Глава 2: Класът посещава делфинариума, за да
1. види бозайници, които живеят във водата
2. правят номера с делфини
3. се учат да плуват

Глава 3: Какво правят делфините?
1. Те пеят и подсвиркват
2. Танцуват валс за публиката
3. Предпочитат да ядат сурова риба

Глава 4: Мира изпуска ключовете си
1. в училище, където някой ги взема
2. в делфинариума
3. по пътя за дома

Глава 5: Мира се връща обратно в делфинариума, за да
1. попита за ключовете си
2. плува с делфините
3. нахрани делфините с риба

Глава 6: Мира се засрамва пред младия мъж. Защо?
1. Той  се присмиваѝ са заети с работа и нямат време
2. Той не  вярваѝ са заети с работа и нямат време
3. Той познава някого, който се казва Миранда

Глава 7: Какво искат да правят делфините заедно с Мира?
1. Да пеят и разговарят
2. Да ги почеше по коремчетата
3. Те са гладни и искат риба

Глава 8: Делфините се смеят през цялото време, защото
1. са щастливи
2. карат Мира да се смее също
3. карат Маркус да се смее

Глава 9: Какво казват делфините?
1. Мира е глупава и грозна
2. Мира не може да плува
3. Те харесват Мира
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Глава 10: Делфинът Миранда
1. е внимателен с хората
2. грижи се за по-малките делфини, тъй като е много голям
3. обича да говори с хората

Глава 11: Защо някои хора тормозят други?
1. Мислят си, че са по-добри от останалите
2. Мислят, че това е забавно
3. Нямат какво по-добро да правят
4. Така се чувстват по-силни и по-големи

Глава 12: Тормозът започва от водача. Другите се включват, защото
1. се страхуват, че ще бъдат тормозени
2. се страхуват от водача
3. искат да са част от групата

Глава 13: Делфините
1. се страхуват от акулите
2. могат да плуват стотици километри
3. често се хващат в рибарските мрежи

Глава 14: Делфинът Миранда
1. не харесва ограниченията
2. никога не казва “стоп”
3. застава неподвижно, за да покаже, че нещо не  харесваѝ са заети с работа и нямат време

Глава 15: Мира забравя ключовете си, защото
1. те са под стола
2. делфинът Миранда я вика
3. ключовете падат във водата

Глава 16: Делфинът Миранда иска да
1. изяде ключовете вместо риба
2. извади ключовете от водата
3. играе с връзката ключове

Глава 17: Името Миранда
1. означава принцеса
2. прави Мира по-смела
3. помага на Мира да говори с родителите и учителите си

Глава 18: Кой е добър приятел?
1. Човек, който често те тормози
2. Човек, който те подкрепя и ти помага
3. Човек, който клюкари с други
4. Човек, който понякога те подкрепя
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