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Böngésző Játék – 2016-2017 – 5. forduló - Kérdőív
- Hans Christian Andersen: A kiskondás –
1. Honnan szedte a királyfi a rózsát?
a) Az anyja sírjáról.
b) Az apja sírjáról.
c) A palotája udvarából.
2. Milyen csodálatos tulajdonsága volt a rózsának?
a) Aki megszagolta, elfelejtette minden búját-baját.
b) Aki rápillantott, elfelejtette minden bánatát.
c) Aki megszagolta, szerelmes lett a királyfiba.
3. Mit kifogásolt a császár leánya az ajándékok láttán?
a) Nem tetszett neki a csomagolás.
b) Nem tetszett neki a madárdal.
c) Nem tetszett neki, hogy az ajándékok igaziak.
4. Mit jelent, hogy a királyfi „kosarat kapott”?
a) A császár leánya elutasította.
b) Kosárba rekesztették.
c) Kapott ajándékba egy kosarat.
5. Mi volt a bögre csodás tulajdonsága?
a) Madárhangon szólalt meg.
b) Ha beleszagoltak, meg lehetett tudni, hogy milyen ételek főnek szerte a városban.
c) Soha nem fogyott ki belőle az étel.
6. Mit kért a bögréért a kiskondás?
a) Száz csókot a császárkisasszonytól.
b) Tíz csókot az udvarhölgyektől.
c) Tíz csókot a császárkisasszonytól.
7. Milyen hangszert készített a kiskondás?
a) Sípot.
b) Kereplőt.
c) Furulyát.
8. Mit csinált a császár, amikor meglátta, hogy a leánya a kiskondással csókolózik?
a) Lerántotta a csizmáját, és közéjük vágta.
b) Lerántotta a papucsát, és közéjük vágta.
c) Papucsot húzott, és közéjük állt.
9. Milyen időjárás volt, amikor a császár elkergette a lányát és a kiskondást?
a) Sütött a nap.
b) Esett az eső.
c) Havazott.
10. A császárkisasszony megbánta, hogy visszautasította a királyfit. Szerinted miért nem bocsátott meg neki
a királyfi?
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