Csíki Anyák Egyesülete, 530241 – Csíkszereda, Hársfa u. 17, HR
BÖNGÉSZŐ JÁTÉK 2013 / 2014 – VI. FORDULÓ – KÉRDŐÍV
- Nemes Nagy Ágnes: Bors néni és a bors 1. Miért gurult szét a bors?
a) Bors néni kiszórta a borsot.
b) Lackó belevágta a kosarába a zacskót, és a zacskó széthasadt.
c) A zacskó már eleve lyukas volt.
2. Mit csinált Lackó, miután szétgurult a bors?
a) Szépen elkezdte összeszedni a borsszemeket.
b) Elhatározta, hogy elutazik a Balatonra.
c) Úgy döntött, hogy széttapossa a borsszemeket.
3. Mit tettek a boltban tüsszögő emberek?
a) Segítettek Lackónak összeszedni a borsszemeket.
b) Hanyatt-homlok kirohantak a boltból.
c) Lackót hibáztatták, vádolták a történtekért.
4. Miért volt piros Lackó mindkét füle?
a) a szégyentől
b) a csípős borstól
c) mert megcibálták
5. Hogyan került elő Bors néni?
a) A boltos hívta elő egy csokoládés dobozból.
b) Egyszerre csak előlépett, teljesen váratlanul, nem tudni honnan.
c) Lackó engedte ki a hűtőszekrényből.
6. Milyen volt Bors néni?
a) Kicsi sovány néni volt, nagy hajfonattal a fején.
b) Gömbölyű kis néni volt, apró, ősz konttyal a fején.
c) Felfuvalkodott öreg néni volt.
7. Mit csinált Bors néni?
a) Visszafújta a borsot a zacskóba.
b) Összeseperte a borsot.
c) Elbújt az emberek elől.
8. Mit tettek az emberek?
a) veszekedtek
b) bámészkodtak
c) csodálkoztak
9. Tudsz olyan szólást vagy közmondást, amelyben szerepel a bors szó? Röviden magyarázd meg az
értelmét!
10. Kerültél-e már valaha olyan kellemetlen helyzetbe, amikor neked is jól fogott volna Bors néni vagy egy
hozzá hasonló személy segítsége? Írd le röviden a történetet!
+1. Ha van kedved, készíts illusztrációt az olvasmányhoz! (Nem kötelező feladat.)
Válaszaitokat 2014. április 21-ig juttassátok el a Csíki Anyák Egyesületének postacímére (530241
Csíkszereda, Hársfa u. 17.) vagy a Kájoni János Megyei Könyvtárba (Stadion u. 1. sz.).
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