Csíki Anyák Egyesülete, 530241 – Csíkszereda, Hársfa u. 17, HR
BÖNGÉSZŐ JÁTÉK 2013 / 2014 – VII., UTOLSÓ FORDULÓ – KÉRDŐÍV
- Török Sándor: A törpe 1. Ki a mese főszereplője?
a) a felnőtt, aki törpét szeretett volna látni
b) a gyerek, akivel a tengerparton találkozott
c) a törpe, akit a gyerek mutatott meg neki
2. Milyen volt az ember, aki törpét akart látni?
a) tudatlan, műveletlen, buta
b) ügyes, tanult, okos
c) kapzsi, elégedetlen, nagyravágyó
3. Mit vitt magával a vándorútra a törpekereső ember?
a) tudós tanácsadókat
b) kanalas orvosságot
c) a nagy vágyakozását
4. Hogyan viszonyultak a törpekeresőhöz a felnőtt emberek, akikkel találkozott?
a) barátságosan, segítőkészen
b) elutasítóan, ellenségesen
c) közömbösen
5. Mit csinált a kisgyermek a tengerparton?
a) Homokozott.
b) Nézte a madarat, a követ, a vizet, az eget.
c) Egy törpével játszott.
6. Milyen volt a kisgyermek? Írd le egy-két sorban!

7. Hogyan elegyedett szóba a törpekereső ember a kisgyerekkel?
a) A törpe mutatta be őket egymásnak.
b) A felnőtt szólította meg a gyereket.
c) A gyerek szólította meg a felnőttet.
8. Mit tett az ember, ha nagy kedve támadt beszélni a törpéről?
a) Azt mondta egy-egy gyereknek: te, láttam egy törpét...
b) Megkereste a gyereket, akivel a tengerparton találkozott.
c) A munkatársainak mesélte el a történetet.
9. Te mit gondolsz erről a felnőttről, aki törpét szeretett volna látni? Vajon miért akart
törpét látni?
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10. A Böngésző Játék melyik olvasmánya tetszett a legjobban? Melyik tetszett a
legkevésbé?
Csukás István: Itt a kezem, nem disznóláb!
Lázár Ervin: A hétfejű tündér
Békés Pál: Lomtalanítás a Fehérlófia utcában
Janikovszky Éva: Ha én felnőtt volnék
Nemes Nagy Ágnes: Bors néni és a bors
Török Sándor: A törpe
+1. Ha van kedved, készíts illusztrációt az olvasmányhoz! (Nem kötelező feladat.)

Válaszaitokat 2014. május 23-ig juttassátok el a Csíki Anyák Egyesületének postacímére
(530241 Csíkszereda, Hársfa u. 17.) vagy a Kájoni János Megyei Könyvtárba (Stadion u. 1.
sz.).

