Το ταλζντο του Τςάρλι
Ερωτιςεισ
1. Ποφ βριςκόταν ο Τςάρλι ςτθν αρχι τθσ ιςτορίασ;
Α) Στον κιπο του.
Β) Στο ςχολείο.
Γ) Στον δρόμο.
Δ) Στο ςπίτι του.
2. Ποιοσ ζκανε προπόνθςθ για το τουρνουά ποδοςφαίρου;
______________________________________________________
3. Γράψε δφο πράγματα που ζκανε ο Τςάρλι ςτον αγϊνα
ποδοςφαίρου;
1._________________________________________________
2. _________________________________________________
4. Στθν ιςτορία λζει: «Ο Τςάρλι ζςυρε τα πόδια του προσ το
ςπίτι». Τι δείχνει αυτό, για το πϊσ ζνιωκε ο Τςάρλι;
Α) Ήκελε να χορζψει.
Β) Ήταν λυπθμζνοσ.
Γ) Ήταν αγχωμζνοσ.
Δ) Ήκελε να πάει ςτον κιπο.
5. Πϊσ ςκόπευε να περάςει το καλοκαίρι τθσ θ Γιαν;
______________________________________________________
6. Πϊσ ζνιωςε ο Τςάρλι για τθν κθπουρικι, τθν πρϊτθ φορά που
μίλθςε με τθν Γιαν;
______________________________________________________
7. Για ποιο κζμα ζγραφε το φυλλάδιο που βρικε ο Τςάρλι;
Α) Για ζναν ποδοςφαιρικό αγϊνα.
Β) Για ζναν όμιλο κθπουρικισ.

Γ) Για μία καλοκαιρινι ςυναυλία.
Δ) Για ζνα μουςικό ςυγκρότθμα.
8. Γιατί κάποιοσ από τουσ κριτζσ ζκανε ζναν μορφαςμό;
______________________________________________________
9. Τι ζκανε ο Τςάρλι κάκε φορά που δοκίμαηε μια νζα
δραςτθριότθτα;
______________________________________________________
10. Από ποφ καταλαβαίνεισ ότι θ ομάδα ποδοςφαίρου του Ντζιβ
ιταν καλι;
______________________________________________________
11. Ποιου τα λαχανικά ζγιναν καφζ και ξθράνκθκαν;
Α) Του Τςάρλι.
Β) Το Ντζιβ.
Γ) Τθσ Γιαν.
Δ) Τθσ μθτζρασ του Τςάρλι.
12. Σε τι ιταν πολφ καλόσ ο Τςάρλι;
______________________________________________________
13. Τι κατάλαβε ο Τςάρλι ςτο τζλοσ τθσ ιςτορίασ, με τθ βοικεια τθσ
Γιαν;
Α) Ότι ιταν ιδθ πολφ καλόσ ςε κάτι.
Β) Ήταν καλόσ ςτο ποδόςφαιρο.
Γ) Η κθπουρικι είναι δφςκολθ δουλειά.
Δ) Οι φίλοι του είχαν περιςςότερο ταλζντο από εκείνον.
14. Στο τζλοσ τθσ ιςτορίασ, γιατί ο Τςάρλι προςκάλεςε τουσ φίλουσ
του ςτο ςπίτι του;
Α) Για να γιορτάςουν το τζλοσ του καλοκαιριοφ.
Β) Για να γιορτάςουν όλοι τα ταλζντα τουσ.
Γ) Για να παίξουν ποδόςφαιρο.
Δ) Για να τουσ μάκει κθπουρικι.

15. Τι ζψαχνε ο Τςάρλι όλο το καλοκαίρι;
Α) Περιςςότερθ ϊρα, για να δουλεφει ςτον κιπο του.
Β) Διαφορετικοφσ φίλουσ, για να παίηει μαηί τουσ.
Γ) Έναν νζο τόπο να πάει και να δει.
Δ) Κάτι ςτο οποίο ιταν πολφ καλόσ.
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