BÖNGÉSZŐ JÁTÉK – 4. FORDULÓ – KÉRDÉSEK
FAGYAPÓ HÁROM RAKONCÁTLAN FIA - ÉSZT NÉPMESE
1. Mit gondolsz, mit jelent a zsellér szó?
a) föld nélküli vagy nagyon kevés földdel rendelkező földműves
b) pénzért szolgáló katona
c) egy északi népcsoport neve
2. Honnan érkeztek zsellérapó vendégei?
a) a Déli-sarkról
b) az Egyenlítő környékéről
c) északról, ahol az északi fény szokott cikázni
3. Miért nem pihentek nyugodtan a szállást kérő idegenek?
a) fáztak
b) melegük volt
c) kényelmetlen volt az ágyuk
4. Mit ettek reggelire Fagyapó fiai?
a) rozskenyeret és joghurtot
b) puliszkát és teát
c) árpalepényt és írót
5. Mit mesélt Fagyöregről a legnagyobbik fiú?
a) hogy sohasem öregszik meg és a szavannában éldegél
b) hogy lassan teljesen megvénül és a tundrákon meg a Jeges-tengeren kóborol
egész télen
c) hogy legközelebb ő jön el vendégségbe
6. Mivel hálálta meg az öreg zsellérnek a szállást a harmadik vendég, Fagyapó
legnagyobbik fia?
a) egy kockás és egy csíkos zacskóval, amelyek segítségével meleget és hideget
kedve szerint előidézhetett
b) nem hálálta meg semmivel
c) pöttyös csodatarisznyával, amelyből az élelem soha nem fogyott ki
7. Ki akarta a zsellér csodazacskóit megszerezni?
a) az uraság, akinek a földjén a zsellér viskója állt
b) a szomszédok, akik megirigyelték, hogy sokkal hamarabb megy el a hó a
zsellér földjéről, mint máshonnan
c) a Fagyöreg fia, aki megbánta, hogy elajándékozta a kockás és a csíkos zacskót

8. Mi történt az urasággal, amikor el akarta kergetni az öreg zsellért a
zsellértanyáról?
a) az öreg zsellér olyan meleget eresztett az orra alá, hogy hírmondó sem maradt a
szakállából és a bajuszából
b) semmi baj nem érte, mert maga helyett a bérest küldte el az öreg zsellérhez
c) olyan hideget eresztett rá az öreg zsellér, hogy jéggé fagyott szájában a nyál, s
nem tudta tőle becsukni
9. Ha tőled kérne szállást valaki, milyen ajándékot szeretnél kapni tőle
fizetségképpen, amiért befogadtad éjszakára? Írd le röviden azt is, hogy számodra
miért éppen a szóban forgó dolog a legfontosabb!
10. Írj barátaidnak egy rövid ajánlót a kedvenc olvasmányodról! (nem kötelező
feladat)
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