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 válaszaitokat vezessétek be az alábbi táblázatba! Tegyetek X-et a megfelelő cellába!
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BÖNGÉSZŐ JÁTÉK 2015-2016
6. FORDULÓ
- kérdőív –
1. Hogyan került a Hold a Földre?
a) Ijedtében lepottyant.
b) Két gyerek csalogatta le.
c) Kíváncsi volt, és legurult.

2. Ki vette ki a Holdat a patakból?
a) Egy asszony.
b) Egy kutya.
c) Egy kislány és egy kisfiú.

3. Mit játszott a két gyerek a Holddal?
a) Labdáztak vele.
b) Fogócskáztak vele.
c) Bújócskáztak vele.

4. Miként akadályozták meg, hogy a Hold visszaszökjön az égre?
a) Láncra verték, és bezárták a kutyaólba.
b) Egy kosárba fektették, és szép szavakkal marasztalták.
c) Hálót és hosszú spárgát kötöztek rá, majd a diófához kötötték.
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5. A Hold és a kutya kezdetben hogyan viszonyultak egymáshoz?
a) Kölcsönösen féltek egymástól.
b) Első pillanattól fogva barátok voltak.
c) Kezdetben haragban voltak.

6. Miket vizsgáltatott meg a kutatóval a hatóság?
a) A csaholó kutyákat.
b) A gyanúsnak mondható labdákat.
c) A szárnyasokat.

7. Hova rejtette a család a Holdat a hatóságok elől?
a) A kutyaólba.
b) A kemencébe.
c) Az asszony kötényébe.

8. Mit jelent a grádics szó? (Nézd meg az értelmező szótárban, vagy kérd felnőtt segítségét!)
a) rangjelzés
b) harang
c) lépcső

9. Mit jelent a pincegádor szó? (Nézzetek utána szótárban!)
a) rovar
b) pincelejárat
c) hordó

10. Hogyan került vissza a Hold az égre?
a) A hatóság megtalálta, és visszahelyezte.
b) A kutya kiengedte az ólból, ezután visszarepült az égre.
c) A család belátta, hogy a Hold helye az égen van, és elengedték.

+1. Ha szeretsz rajzolni, készíts illusztrációt a meséhez! A technikát magad választhatod ki. A 6. forduló
beküldési határideje 2016. április 15.

