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Böngésző játék – 3. forduló – Kérdőív

Szindbád első utazása
Az ezeregyéjszaka legszebb meséi. Feldolgozta: Rónay
György. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest,
1988
1. Melyik mai ország területén található Bagdad városa,
amelynek leggazdagabb polgára a híres-nevezetes
tengerjáró Szindbád volt?
a) Irán
b) Irak
c) Afganisztán
2. Mihez kezdett Szindbád az édesapjától örökölt hatalmas vagyonnal?
a) beosztóan éldegélt belőle, és amikor elfogyott tengeri utazásokra vállalkozott
b) gonosztevők elrabolták tőle a tengeri kalandok során
c) öröksége tetemes részét felelőtlen módon elmulatozta, a maradékkal útra kelt
3. Szindbád és társai pompás szigetnek véltek egy cethalat, és menekülniük kellett a
hátáról. Szindbádnak nem sikerül felszállni a hajóra, mégis életben maradt. Hogyan
sikerült neki túlélni a tengeri kalandot?
a) mentőcsónakban jutott haza Bagdadba
b) dézsában egy sziget felé sodródott, ahol sikerült partra szállnia
c) dagasztóteknőben evezett mindaddig, amíg utolért egy idegen hajót
4. Ki vitte el Szindbádot El-Mahradzsán király palotájába?
a) a király lovásza
b) maga a király
c) a tenger ménje
5. Milyen megbízást kapott Szindbád El-Mahradzsán királytól?
a) pohárnok volt
b) halász volt
c) a kikötők parancsnoka volt
6. Hogy szerezte vissza Szindbád a tengeri kaland során elveszített vagyonát?
a) indus kereskedőktől kapta vissza, miután bebizonyította, hogy ő voltaképpen a
halottnak hitt Szindbád
b) hazament Bagdadba, ahol jószándékú megtatlálók visszaadták neki
c) a király megsajnálta, és jelentős vagyonnal kárpótolta
7. Mit jelent a portéka szó?
a) kincs
b) pénz
c) áru
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8. Hogyan végződött Szindbád első utazásának története?
a) visszaszerzett vagyonát a szegények között szétosztotta
b) kereskedett, csereberélt, majd hazatért Bagdadba
c) továbbra is El-Mahradzsán király palotájában maradt
9. Ismertek-e más meséket Az ezeregyéjszaka legszebb meséi közül? Mi a címük?

10. Készítsetek illusztrációt a Szindbád első utazása című mese egyik jelenetéhez!
(rajzaitokat ide, vagy egy tiszta lapra készíthetitek)
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