FELADATLAP
Márciusi forduló – 4.-5. osztályok
Mesék világa
1. feladat
A mesék világában sokszor találkozhatunk varázslatos tárgyakkal, boszorkányokkal,
lovagokkal, csodás lényekkel. Könyvtárunk néhány könyvét kijelöltük, melyek segítségével
könnyedén válaszolni tudtok a következő kérdésekre. A kijelölt könyveket a könyvtárosoktól
kérhetitek el.
Kérdések:
1. Mi a „lapcsog”?
1. feleslegesen beszél, jártatja a száját, 2. tocsog, vízben jár
………………………………………………………………………………………………………………………………… 2p./
2. Mi az utolsó intelme a lovagi nevelés szabályait egybegyűjtő korabeli illemszabálygyűjteménynek?
„Aki éppen tele szájjal eszik, az ne akarjon úgy inni, mint a barom!”
……………………………………………………………………………………………………………………………………1p./
3. Milyen a sokfejű sárkány tojása?
puha, barna, hepehupás felületű
……………………………………………………………………………………………………………………………………1p./
4. Mi a neve Bibi Blocksberg seprűjének?
Krumplipüré
……………………………………………………………………………………………………………………………………1p./
5. A középkorban mi volt a lovagi megmérettetések három formája?
buhurt, párviadal, torna
……………………………………………………………………………………………………………………………………3p./
6. Hogy hívták a magyar vitézt, akit követként elküldött Árpád a morva fejedelemhez?
Kusid
……………………………………………………………………………………………………………………………………1p./
7. Mit tartanak a „szakajtóban”?
kiszakasztott kenyértésztát, lisztet, gabonát, tojást
……………………………………………………………………………………………………………………………………4p./

8. Melyik királyt nevezték az „utolsó lovag”-nak?
I. Miksa császárt
……………………………………………………………………………………………………………………………………1p./
9. Mi a „Szindbád módszer”, hogyan használjuk és miért kapta ezt a nevet?
Az összes repülési technika közül a legegyszerűbb és legtakarékosabb. Ahogy Szindbád a
turbánjával kötötte magát a Rukh madárhoz, úgy mi is használhatunk speciálisan erre a
célra tervezett hevedert a sárkány bal hátsó lábához.
……………………………………………………………………………………………………………………………………5p./
10. Ki használt először „varázspálcát”?
Mózes
……………………………………………………………………………………………………………………………………1 p./

2. feladat
Ismét a „függönyképeket” kell megvizsgálnotok, de ezúttal arra vagyunk kíváncsiak, hogy
melyik mesékből valók a részletek, és hogy kik írták ezeket a meséket. A képek alapján
töltsétek ki az alábbi táblázatot!
Mese címe

Mese írója

Kisvakond

Zdenek Miler

A rút kiskacsa

Andersen

Három kismalac

angol népmese

Bogyó és Babóca

Bartos Erika

Sünbalázs

Csukás István

Piroska és a farkas

Grimm

magyar népmesék

magyar népmese

Süsü, a sárkány

Csukás István

Vuk

Fekete István

Kipp-kopp

Marék Veronika

Geronimo Stilton

Elisabetta Dami

Micimackó

A. A. Milne
24p./

3. feladat
Totó - Karikázzátok be a helyes választ!
1. Mikor van a népmese napja?

a) szeptember 15.

b) szeptember 30.

c) október 1.

2. Csukás István melyik mesealakja ismert arról, hogy mindenféle csokit szeret?
a) Pom Pom
b) Gombóc Artúr
c) Picur
3. Hogy hívják Tesz-Vesz város kukacát?
a) Egon
b) Emil

c) Ede

4. Mit jelent a „mic”?
a) cica

c) huncut

b) perc

5. Jankovics Marcell melyik népmeséből készített rajzfilmmel nyerte el 1984-ben, Los
Angelesben a „Minden idők legjobb rajzfilmje” - díjat?
a) Kacor király
b) János vitéz
c) Fehérlófia
6. Milyen színű a „magyar mennydörgő” sárkány?
a) piros
b) fekete

c) arany

7. Melyikük nem Sün Balázs testvére?
a) Elemér
b) Tihamér

c) Demeter

8. Melyikük nem a hét törpe egyike?
a) Tudor
b) Dudor

c) Vidor

9. Melyik a kakukktojás?
a) Mazsola és Tádé
b) Bertalan és Barnabás
c) Málnaszörp és szalmaszál
10. Milyen fajta kutya Frakk, a macskák réme?
a) agár
b) németjuhász

c) vizsla

11. Hány feje van Lázár Ervin tündérének?
a) 3
b) 5

c) 7

12. Melyik az a hercegnő, akit nem a Walt Disney varázsolt a filmvászonra?
a) Fiona
b) Aranyhaj
c) Jázmin
13.Mit csinál az, aki takács?
a) fémekkel dolgozó mester, vasműves
b) tetőkészítő, fafaragó mester

c) vászonkészítő, szövő mester
13+1. Hogy hívják eredeti (cseh) nevén a híres rajzfilmfigurát, Kisvakondot?
a) Zdenĕk
b) Krtek
c) Žabka
14 p./
5. feladat
A meghatározások alapján oldjátok meg a keresztrejtvényt és válaszoljatok a megfejtéssel
kapcsolatos kérdésekre.

1. Itt élnek a hercegek és hercegnők. Palota
2. A Tücsök és a hangya című mesét neki köszönhetjük. La fontaine
3. Csukás István népszerű mesealakja. Süsü a sárkány
4. Régi hosszmérték. Mérföld
5. Zsörtölődő, kötekedő személy, aki minden apróságért veszekszik. Házsártos
6. Lóháton ügetve halad. Poroszkál
7. A szegénylegények tarisznyájában gyakran fordul elő. Hamuban sült pogácsa
8. Nem tudván mit mondjon, megnémul. Elakad a szava. Megkukul
9. Három kívánság teljesítője. Aranyhal
10. A német mesegyűjtő testvérek ifjabbika. Wilhelm
11. Itt született Benedek Elek. Kisbacon
12. Hirtelen lezáródó mese, ami becsapja az olvasóit. Csalimese
13. Bartos Erika mesehősei. Bogyó és Babóca
A megfejtés: A táltos galamb

Kiről szól? Mátyás király
Lajosmizsén hol találod meg „őt”? a városháza előtt áll a szobra
16 p./
6. feladat
Kijelöltünk 6 mesét a Népek meséi sorozat köteteiből. Ezeket a meséket megtaláljátok a
könyvtárban, vagy a honlapunkról le is tudjátok tölteni. A 6 mese a következő:
Arab népmesék:
- Aladdin és az afrikai varázsló
- Aladdin és a király leánya
Japán népmesék:
- A könnyelmű, hiú daru
- A butaság diadala
Orosz népmesék:
- A lantos cárné
- A szutykos ember
Olvassátok el őket, és igyekezzetek a legteljesebb válaszokat adni az alábbi kérdésekre:
1. Milyen gyümölcsöket látott Aladdin a fákon, mikor lement a barlangba?
……………………………………………………….………………………………………………………………………………3p./
2. Melyik állatok és hogyan segítettek télen Curukon?
……………………………………………………….……………………………………………………………………………….3p./
3. Miért szerette volna a király, ha Aladdin a palotával szembeni területre építkezne?
……………………………………………………….………………………………………………………………………………..1p./
4. Mit kért a szultán váltságdíj gyanánt?
……………………………………………………….………………………………………………………………………………..2p./
5. Melyik béka tartózkodott az előző szavazásnál és miért?
……………………………………………………….………………………………………………………………………………..2p./
6. Mennyi időt töltött a cárné lantosként a szultán palotájában?
……………………………………………………….………………………………………………………………………………..1p./
7. Hogyan érkezett meg először a katona a cár palotájába?
……………………………………………………….………………………………………………………………………………1p./
8. Kitől tudta meg Aladdin anyja, hogy Badar-al-Budur hozzámegy a nagyvezír fiához?
……………………………………………………….……………………………………………………………………………….1p./
9. Miért tanácskoztak olyan sokáig a békák?
……………………………………………………….………………………………………………………………………………2p./
10. Hová repült el télen a daru csapat?
……………………………………………………….……………………………………………………………………………….1p./
11. Mennyi pénzt kapott Aladdin az első eladott aranytányérért?
……………………………………………………….……………………………………………………………………………….1p./
12. Miért adta ki a kocsmáros az egész fogadót a katonának?
……………………………………………………….………………………………………………………………………………1p./

1. Valójában nem gyümölcsöket látott, mert drágakövek lógtak a fákon: rubint, smaragd,
gyémánt, amiket Aladdin színes üvegformáknak vélt.
2. Összefogtak a hódok, vadkacsák, őzek, vadkanok, a medve barlangjában meghúzhatta
magát, a vidra halat hozott neki, az őzcsapat körbefogta, úgy melegítette.
3. Mert akkor minden nap láthatná a lányát.
4. Három arannyal és drágakövekkel megrakott hajót, az egyiken a legifjabb hercegnővel.
5. A vörös hasú unka, mert épp akkor evett meg egy legyet.
6. Kb. 2 hónapot
7. Egy arannyal színültig megrakott szekéren.
8. Egy olajárustól
9. Mert egyenlőséget szerettek volna és olyan döntést, amiben teljes az egyetértés, de így
sosem tudtak semmiről sem dönteni.
10. Mandzsúriába (nyugatra)
11. hetven dénárt
12. Mert egyetlen vendég sem bírt megmaradni a mocskos, büdös katona mellett.

