Név:
Tanító:

Iskola és osztály:
Telefonszám, e-mail cím (csoportos részvétel esetén a tanítóé):

BÖNGÉSZŐ JÁTÉK 2016 / 2017 – 1. FORDULÓ – KÉRDŐÍV
- Csukás István: Itt a kezem, nem disznóláb! Kérdés
a)
b)
c)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. Mit jelent a disznóláb szó az „Itt a kezem, nem disznóláb!” köszöntésben?
a) a sertés lába
b) kovás pisztoly vagy puska
c) tenyér
2. Kinek illik kezdeményezni a tegeződést?
a) Az idősebbnek.
b) A fiatalabbnak.
c) Erre nincs szabály.
3. Hogy szólítja Jóska négyszemközt új ismerősét, az írót?
a) István bácsinak.
b) Pistának.
c) Pista bátyámnak.
4. Ki köszön előbb?
a) Az köszön előbb, aki egy helyiségben az érkezőt fogadja.
b) A helyiségben tartózkódónak a belépő előre köszön.
c) Csak távozáskor szükséges köszönni.
5. Kézfogáskor ki nyújt előbb kezet a másiknak?
a) Előbb a férfi nyújt kezet a nőnek.
b) Előbb a fiatalabb nyújt kezet az idősebbnek.
c) Az idősebb a fiatalabbnak, a nő a férfinak nyújt előbb kezet.
6. Ha a barátod jön szembe veled a mamájával, hogyan illik köszönni?
a) Először a barátnak, azután a mamájának.
b) Először a mamájának, utána a barátnak.
c) Elég a barátnak köszönni, főleg, ha a családját nem ismerjük.
7. Szabad-e csalni a játékban?
a) Nem, mert aki csal a játékban, az másban is csalni fog, és csorba lesz a jelleme.
b) Igen, mert az csak játék, és nincs semmi köze a valósághoz.
c) Igen, ha a többiek is csalnak.
8. Nem jó érzés veszíteni a játékban. Mégis mire jó, ha veszít az ember?
a) A győztes hálás lesz nekünk.
b) Edződik a kitartásunk, jellemünk.
c) Nagyobb lesz az önbizalmunk.
9. Te milyen csapatjátékokat, társasjátékokat szoktál játszani a barátaiddal?
10. Az olvasmány alapján néhány tömör mondatban fogalmazd meg, hogy mire jók az illemszabályok?
+1. Ha kedved van, készíts illusztrációt az olvasmányhoz! (Nem kötelező feladat. Méret: A4.)
Válaszaitokat 2016. november 30-ig juttassátok el a Csíki Anyák Egyesületének postacímére (530241
Csíkszereda, Hársfa u. 17.) vagy a Kossuth utcai OTP Bank kapusához (Orange üzlet mellett)Az első két
forduló megoldását egyszerre küldhetitek be.

