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Böngésző játék – 2. forduló kérdőív
Rudyard Kipling: A magányosan sétáló macska
1. Hogyan lett a kutya az emberek Első Barátja?
a) ennivalót kapott az asszonytól, cserében pedig
megígére, hogy mindig üldözni fogja a macskákat
b) ígéretett tett arra, hogy nappal segít vadászni az embernek, éjjel őrzi a
barlangot, cserébe pedig annyi sült koncot kap, amennyit csak szeretne
c) sosem lett az ember barátja, hanem gonosz varázslat miatt került az ember
fogságába
2. Hogyan lett a ló az emberek Első Szolgája?
a) megígérte, hogy a csodálatos fű kedvéért az ember szolgája lesz, attól
fogva ő hordozza az embert helyről helyre örökös-örökkön-örökké
b) a kutya rábeszélte
c) odatévedt az ember barlangjához, az ember pedig orvul kötőféket dobott a
nyakára
3. Hogyan lett a tehénből Jó Táplálékadó?
a) felajánlotta az embernek, hogy segít a mezőgazdasági munkálatokban
b) megígérte a macskának, hogy tejet ad neki, ha a macska friss szénával
látja el őt
c) odaígérte mindennapi tejét az asszonynak a csodálatos fűért cserébe
4. Milyen egyezséget kötött a macska az asszonnyal?
a) Ha a macska egy dícsérő szót kiérdemel, bemehet a barlangba. Ha két
dicsérő szót kap az asszonytól, akkor a tűz mellé ülhet, de enni nem kap,
hanem magának kell egeret fogjon.
b) Ha sok egeret fog és szépen dorombol, mindennap kap tejet.
c) Ha a macska egy dícsérő szót kiérdemel, bemehet a barlangba. Ha két
dicsérő szót kap az asszonytól, akkor a tűz mellé ülhet. Ha három dícsérő
szót is mondana neki az asszony, háromszor ihat naponta meleg, fehér
tejet örökös-örökkön-örökké.
5. Mikor érezte elérkezettnek a macska a pillanatot, hogy az asszony kegyeibe
férkőzzön?
a) amikor megtudta a denevértől, hogy kisbaba van a barlangban, aki szeret
minden puha, meleg, csiklandós holmit a kezébe venni
b) amikor meghallotta, hogy egy kisegér költözött az emberek barlangjába
c) amikor meglátta, hogy az asszony fonni kezdett
6. Mit mondott az ember a macskának, miután egyezséget akart kötni vele?
a) azt, hogy mindig feltétel nélküli oltalomban részesíti
b) azt, hogy a két bocskorát s a kis kőfokosát hozzávágja
c) azt, hogy ráuszítja a kutyát

http://csikianyak.ma/sajat/bongeszo-jatek/

Csíki Anyák Egyesülete, 530241 – Csíkszereda, Hársfa u. 17, HR
7. Miért haragudott meg az ember és a kutya a macskára?
a) mert nem volt kedves a babához
b) mert nem tudta megfogni az egeret
c) mert mindig azt hajtogatta, hogy ő úgyis a magányosan sétáló macska, s
neki minden hely egyforma
8. Szerinted milyen a macska jelleme ebben a mesében? A te valós tapasztalataid
alapján milyen tulajdonságok jellemzőek a macskákra?

9. Írd le legalább egy olyan olvasmány (mese, meseregény, vers stb.) címét,
amelynek szintén macska a főszereplője!

10. Készíts egy illusztrációt a Magányosan sétáló macska című meséhez!
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