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Név:

Iskola:
Böngésző Játék – 2014-2015 – 4. forduló - Kérdőív
- Szabó Magda: Egy jogar meg egy királyfi (részlet a Tündér Lala című meseregényből) -

1.

Milyen tündérgyerek volt Tündér Lala?
a) Vásott, rossz kölyök volt, igazi anyaszomorító.
b) Olyan jó és szófogadó volt, mint amilyen a többi tündérgyerek.
c) Valójában nem volt rossz, de egy nem szabályos tündérgyerek volt.

2.

Miért kellett Írisz tündérkirálynőnek szárnyak nélkül megjelennie az egyszemű óriások tiszteletére
szervezett fogadáson?
a) Mert Lala elcsente a szárnyakat, és elrepült velük.
b) Mert Lala játék közben eltörte őket.
c) Mert Írisz otthon felejtette őket, a Lala eltűnése miatti aggodalmában.

3.

Miért szokott Lala elszökni otthonról?
a) Mert nem szeretett tanulni.
b) Mert az anyukája nem foglalkozott vele eleget.
c) Mert nagyon kíváncsi volt, minden érdekelte.

4.

Milyen koronázási ajándékra lelt Írisz királynő a csodafügében?
a) Varázsfülre.
b) Tündér Lalára.
c) Szemírra.

5.

Kihez szeretett volna férjhez menni Írisz királynő?
a) Aterpaterhez, a varázslóhoz.
b) Omikronhoz, a házi nevelőhöz.
c) Amalfi kapitányhoz.

6.

Mit csent el Lala, amikor másodszor is eltűnt?
a) Átváltoztató szert és a jogart.
b) Írisz szárnyait és a jogart.
c) Átváltoztató szert és láthatatlanná tevő szert.

7.

Miért nem indulhatott Írisz nyomban fia keresésére?
a) Mert nem volt meg a szárnya.
b) Mert államtanácsra kellett sietnie.
c) Mert Aterpater nem tudhatta meg, hogy Lala elcsavargott.

8.

Kit bízott meg Írisz királynő, hogy Lalát megkeresse és hazahozza?
a) Csillt, a patikust.
b) Omikront, a nevelőt.
c) Amalfi kapitányt.

9.

Milyen véleménnyel volt Amalfi kapitány Tündér Laláról?
a) Bátor, szeretnivaló kisfiúnak tartotta.
b) Haragudott Lalára, amiért folyton galibát okoz.
c) Semlegesen viszonyult hozzá, nem törődött vele.

10. Előfordul, hogy csínytevéseiddel fejtörést okozol anyukádnak, apukádnak? Írj le egy ilyen esetet!
Ha szeretsz rajzolni, készíts illusztrációt a meséhez! A huncut tündérgyerek történetének folytatását Szabó
Magda Tündér Lala című meseregényében találhatod meg. Ha továbbolvastad, írd meg nekünk!

