Válaszaitokat kizárólag az alábbi címek egyikére juttassátok el: Csíki Anyák Egyesülete, 530241 – Csíkszereda,
Hársfa u. 17, HR (Taplocán), vagy a Kossuth utcai OTP Bank kapusához (Orange üzlet mellett).
Név:
Iskola:

Osztály:

Elérhetőség (tanító vagy diák):
Kérnénk, hogy a feleletválasztós kérdésekre adott válasz betűjelét vezessétek be az alábbi táblázatba!
Tegyetek X-et a megfelelő cellába!
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BÖNGÉSZŐ JÁTÉK 2015-2016
5. FORDULÓ
- kérdőív –
Berg Judit: Lengemesék, II. Nádtengeri nyár (részlet)

1. Mi a lengék szerepe a Nádtenger életében?
a) A lengék a Nádtenger építőmunkásai.
b) A lengék a Nádtenger őrei.
c) A lengék a Nádtenger közlekedési felelősei.

2. Kik a lengék ősi ellenségei?
a) A harácsok.
b) A vízisiklók.
c) A hínárok.

3. Hogyan közlekednek a lengék járőrözéskor?
a) Motorcsónakon.
b) Halak hátán.
c) Nádirigók hátán.

4. Milyen színű a lengegyerekek haja születésükkor?
a) Citromsárga.
b) Harsogó zöld.
c) Gesztenyebarna.
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9.
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5. Ki a lengeőrök vezetője?
a) Rence Ervin.
b) Füttyös Vilkó.
c) Gyékényes Geri.

6. Kik nem állnak a lengék védelme alatt?
a) Az ebihalak.
b) A tücskök.
c) A vízisiklók.

7. Szabad volt-e Vilkónak vízre szállnia?
a) Igen, mert ő barkácsolta a motorcsónakot.
b) Igen, mert már felnőtté avatták.
c) Nem, mert kísérő nélkül tilos volt utaznia a Nádtengeren.

8. Milyen volt Nátri viselkedése Vilkóval szemben?
a) Gőgös, fennhéjázó, lebecsmérlő.
b) Barátságos, tisztelettudó, kedves.
c) Semleges.

9. Hogyan zajlott le a Vilkó és Nátri közötti verseny?
a) Bajtársias légkörben.
b) Igazságtalanul, a Nátri magatartását illetően.
c) Igazságtalanul, mindkét fél viselkedését illetően.

10. Milyen elhatározásra jut Vilkó a történet végén?

Az 5. forduló beküldési határideje 2015. március 14. A borítékokat a fent megadott címek egyikére várjuk!
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