
 

 

Mesekvíz: Teddneki János 

 

1. Miért hívták Jánost Teddnekinek? 

a. mert állandóan pakolászott 

b. mert amit a fejébe vett, azt véghez vitte 

c. mert oda kellett neki adni, amit akart 

d. mert büszkének tette magát 

2. Kihez szegődött el inasnak? 

a. a helyi nagyúrhoz 

b. a királyhoz 

c. az ördögök királyához 

d. a sárkányhoz 

3. Mi volt a neve az ördögök uralkodójának? 

a. Lucifer 

b. Krampusz 

c. Hakapeszi Maki 

d. Hajhaj 

4. Hány gyermeke volt az ördögnek? 

a. sok-sok  

b. egy lánya 

c. egy fia 

d. nem volt gyermeke 

5. Mit tanult meg ráadásnak János a szolgálat ideje alatt? 

a. a gyógyítást 

b. a rosszalkodást 

c. az éneklést 

d. a varázslást 

6. Hány évig szolgált az ördögnél? 

a. egy 

b. kettő 

c. három 

d. négy 

7. Mit tervezett a keresett pénzből? 

a. palotát akart építeni 

b. földet és marhát akart venni 

c. új ruhákat akart venni 

d. számolgatni akarta minden nap 

 

 

 

 



 

 

 

 

8. Miért büntette meg Hajhaj a lányát? 

a. mert elsózta az ételt 

b. mert nem tett sót az ételbe 

c. mert egész nap aludt 

d. mert titokban szerelmes volt Jánosba 

9. Mi volt a királylány büntetése? 

a. Egy hatalmas hegyre bezáratta egy kővárba, és őríztette. 

b. Elfenekelte. 

c. Bezáratta egy apáca zárdába. 

d. Eltiltotta a játéktól. 

10. Hányszor fogtak neki az építkezésnek, mire felépül a palota? 

a. egyszer 

b. kétszer 

c. háromszor 

d. sokszor 

Keresztrejtvény 

1. Ez volt a legnagyobb kincse Jánosnak. ( Bizakodás.) 

2. János családneve. 

3. Ezt akart építeni János. 

4. János ezt érezte a királylány iránt. 

5. Ilyen volt az ördögök királya, amikor megtudta, hogy a lánya Jánossal találkozgat. 

6. Az ördögkirály  neve. 

7. Ezt a szép szót, illik betartani. 

8. Hol sikerült átváltoznia az aranyló testből Jánosnak? 

9. Ilyen esze volt Jánosnak. 

10. Ennyi évig szolgált az ördögnél. 

11. Ilyen Palotát épített az apja szerint. 

12. Esküvő. 

13. Vele élt János, míg meg nem nősült. 

14. Táncmulatság, bulizás. 

Megfejtés: 
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