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Kérdőív - A négy fivér – spanyol mese
1. Mi volt a négy fivér apjának a foglalkozása?
a) Kovács.
b) Földműves.

c) Vadász.

2. Melyik állítás igaz?
a) Pedro nem szerette a tanyasi életet.
b) Alfredo, Bernardo és Ernesto nem szerette a tanyasi életet.
c) Alfredo szerette a tanyasi életet.
3. Miben állapodtak meg a vándorútra kelt testvérek, amikor a keresztútnál egymástól elváltak?
a) Abban, hogy egy esztendő és egy nap múlva ugyanott találkoznak.
b) Abban, hogy egy esztendő múlva otthon, az apjuk házában találkoznak.
c) Abban, hogy amikor meggazdagodnak, visszatérnek a keresztúthoz.
4. Kiknek a társaságában töltötte Alfredo az egy esztendőt?
a) Testvérei társaságában.
b) Rablók társaságában.
c) Hercegnők társaságában.
5. Mit vett Bernardo az ezüstpénzen?
a) Szemüveget.

b) Kardot.

c) Puskát.

6. Hogyan keresett pénzt Ernesto?
a) A szemüveg segítségével, megmondta az embereknek, mi történik a világban.
b) Céllövő versenyeken vett részt.
c) Egy kovácsmester műhelyében dolgozott.
7. Mire költötte Pedro az apjától útravalóul kapott ezüstpénzt?
a) Puskát vásárolt rajta.
b) Egy csodaszemüvegre cserélte.
c) Beállt inasnak egy kovácsmesterhez.
8. A keresztútnál való találkozásukat követően a négy fivér komoly feladatra szánta rá magát. Mi volt
vállalkozásuk célja?
a) Egy sárkánykígyó legyőzése.
b) Egy hercegnő megmentése.
c) Egy hajó megfoltozása.
9. Mivel érdemelte ki Pedro, hogy a hercegnő az ő felesége lett?
a) Azzal, hogy lelőtte a szörnyet.
b) Azzal, hogy szép szál, délceg ifjú volt.
c) Azzal, hogy megjavította a süllyedőben levő csónakot.
10. Mit gondolsz Pedro viselkedéséről és sorsáról? Saját döntései vagy a véletlenek határozták meg sorsának
alakulását? Megérdemelte a jutalmat? Egyszerűen szerencséje volt? (Véleményedet indokold is meg néhány
mondatban a túloldalon!)
A pályázatot juttassátok el a CsAkEgy címére: 530241, Csíkszereda, Hársfa u. 17.
Határidő: 2018. február 16. Örömmel várjuk a meséhez készített illusztrációkat is!

