Válaszaitokat decembertől kizárólag erre a címre postázzátok: Csíki Anyák Egyesülete, 530241
– Csíkszereda, Hársfa u. 17, HR
Név:
Iskola, osztály:
Elérhetőség (tanító vagy diák):
Kérnénk, hogy a kilenc feleletválasztós kérdésre adott válasz betűjelét vezessétek be az alábbi
táblázatba! Tegyetek X-et a megfelelő cellába!
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BÖNGÉSZŐ JÁTÉK 2015-2016
4. FORDULÓ
- kérdőív -

1. Mit érzett Ursula nővér Doktor Bubó iránt?
a) Megvetést.
b) Szerelmet.
c) Irigységet.

2. Hol talált rá Doktor Bubó a részeges vadkanra?
a) Egy mocskos dagonyából mászott elő.
b) Az erdőszéli kocsmában ücsörgött.
c) Egy bokor tövében szundikált.

3. Mivel foglalkozott a vadkan felesége, amikor Doktor Bubó először kereste fel őket?
a) Vasalt.
b) Főzött.
c) Mosott.

4. Mit szólt vadkan, amikor meglátta, hogy Doktor Bubó az ő feleségével beszélget?
a) Megörvendett a vendégnek, és örömmel kapcsolódott be a társalgásba.
b) Rettentően féltékeny lett, és szitkozódni, illetve fenyegetőzni kezdett.
c) Annyira meglepődött, hogy szóhoz sem jutott.
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5. Hogyan próbálta Doktor Bubó a garázda vadkant a rendelőjébe csalni?
a) Bárányhimlő elleni oltást ígért neki.
b) Italt ígért neki.
c) Logikus érvekkel győzködte, hogy változtatnia kell az életvitelén.

6. Ki vette rá a vadkant, hogy elmenjen Doktor Bubóhoz?
a) A felesége.
b) Ursula nővér.
c) Doktor Bubó.

7. Kezdetben hogyan viselkedett a vadkan a rendelőben?
a) Trágárul beszélt, tiszteletlen és durva volt.
b) Udvariasan, illemtudóan viselkedett.
c) Humoros és szívderítő volt a modora.

8. Hogyan ért véget a kezelés?
a) Doktor Bubónak sikerült meggyőznie a vadkant, hogy térjen jó útra.
b) Doktor Bubó kudarcot vallott, ugyanis a vadkan nem volt hajlandó életmódján változtatni.
c) Ursula nővér pofon vágta a vadkant, aki végül lecsillapodva, lélekben megújulva távozott.

9. Milyen állapotokat találtak Doktor Bubóék vadkanéknál a kezelést követő látogatáskor?
a) Kiegyensúlyozott, harmonikus családi életet éltek, és nagyon hálásak voltak a kezelésért.
b) A vadkanból meghunyászkodó papucsférj, a kocából rettenetes hárpia lett.
c) A vadkan pár nap után sajnos visszatért korábbi életviteléhez.

10. Te milyen terápiát javasolnál a vaddisznóék családjának?

+1. Ha szeretsz rajzolni, készíts illusztrációt a meséhez! A technikát magad választhatod ki.

A 4. forduló beküldési határideje 2015. február 16. A borítékokat a fent említett címre várjuk!
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