Csíki Anyák Egyesülete, 530241 – Csíkszereda, Hársfa u. 17, HR
BÖNGÉSZŐ JÁTÉK 2013 / 2014 – V. FORDULÓ – KÉRDŐÍV
- Janikovszky Éva: Ha én felnőtt volnék 1. Mit tud minden gyerek?
a) hogy jónak lenni sokkal mulatságosabb, mint rossznak lenni
b) hogy rossznak lenni sokkal multaságosabb, mint jónak lenni
c) hogy örülni kell a gyermekkornak
2. Mit kell csinálnia a gyereknek?
a) amit akar
b) amit a barátai mondanak
c) amit a felnőtt akar
3. Mitől boldog a felnőtt?
a) ha a gyerek jól viseli magát
b) ha sokszor elmondhatja azt, hogy „Hányszor mondjam?”
c) ha a gyereke megnő
4. Milyen felnőtt volna a mesélő? Melyik állítás hangzik el a történetben?
a) „Ha felnőtt volnék, megleckéztetném a gyerekeimet.”
b) „Ha felnövök, tartok majd egy igazi oroszlánt a szobámban.”
c) „Én egészen másmilyen felnőtt volnék, és annyi mindennek örülnék.”
5. „Én meg a lány, akit feleségül veszek, meg a gyerekek egész nap csak ................”
Hogyan fejeződik be a mondat?
a) énekelnénk
b) játszanánk
c) csokit ennénk
6. Ki léphet majd a legmélyebb pocsolyába?
a) a mesélő, ha majd apuka lesz
b) a lány, akit majd feleségül vesz
c) a gyerekek
7. Egészítsd ki a szöveget az olvasmány alapján!
„Ha majd felnőtt leszek, akkor
....................... kézzel ülök asztalhoz,
és mindig ........................ újjú trikóban járok,
és nem nézek a lábam elé, inkább ....................................,
és tövig rágom ...........................................,
és ....................................... a játékaimat.
A többiről nem is beszélve, mert még nagyon sok minden van.”
8. A szövegben feltevődik a kérdés, miért mossa meg mégis a kezét, miért veszi fel a pulóverét, miért néz a
lába elé, miért nem rágja a körmét, miért rakja el rendben a holmiját apa és anya, ha már felnőtt?
Fogalmazzátok meg saját véleményeteket néhány mondatban!
9. Te mindig szófogadó vagy? Ha igen, miért? Ha nem, miért?
10. Te milyen felnőtt leszel? Fogalmazd meg néhány mondatban!
+1. Ha kedved van, készíts illusztrációt az olvasmányhoz! (Nem kötelező feladat.)
Válaszaitokat 2014. március 21-ig juttassátok el a Csíki Anyák Egyesületének postacímére (530241 Csíkszereda, Hársfa
u. 17.) vagy a Kájoni János Megyei Könyvtárba (Stadion u. 1. sz.).
Kérjük, a kitöltött kérdőívek hátlapjára írjátok fel neveteket, iskolátok, osztályotok, tanítótok nevét és elérhetőségét
és/vagy saját elérhetőségeteket is.

