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Mesekvíz: A kulcsos sziget titka 

 

1. Miért volt szomorú Nyuszika? 

a. mert nem kapott regelire répát 

b. mert elvesztette a zsebkendőjét 

c. mert a szülei mindig veszekedtek 

d. mert összeveszett a legjobb barátjával 

2. Kinek a tanácsára indul megkeresni a különleges kulcsot? 

a. a nagymamájának a tanácsára 

b. Bagolynak a tanácsára 

c. egy koboldnak a tanácsára 

d. egy tündérnek a tanácsára 

3. Ki vitte el az Óperenciás tenger partjára? 

a. egy vándor liba 

b. egy gólya 

c. egy fecske házaspár 

d. egy repülőgép 

4. Ki várta a Kulcsos szigeten? 

a. egy tündér 

b. egy varázsló 

c. egy aranyos nyuszilány 

d. senki 

5. Mit kapott a tündértől? 

a. egy aranykulcsot 

b. egy fakulcsot 

c. egy cserepes virágot 

d. egy varázspálcát 

6. Észerevették – e a szülők Nyuszika eltünését? 

a. nem, mert a veszekedésektől nem értek rá 

b. nem, mert csak magukkal voltak elfoglalva 

c. igen, és magukat vádolták miatta 

d. igen, de nem foglalkoztak vele 

7. Mikor érkezett vissza Nyuszika a szüleihez? 
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a. ősszel 

b. télen 

c. tavasszal 

d. egy hét múlva 

8. Mi volt a kulcs, ami a szülei szívéhez vezető kaput nyitotta? 

a. a gyermekük iránti szeretet 

b. a félelem, hogy ismét elveszíthetik 

c. a virág látványa 

d. nem volt semmilyen kulcs 

 

Keresztrejtvény: 

1. Ide utaznak télen a vándormadarak. 

2. Bejárat más szóval. 

3. Nem boldog. 

4. Ez nyitja a zárat. 

5. Nyulacska neve a mesében. 

6. Ez volt nyulacskának, ami általában más nyuszinak nincsen. 

7. Tengerparti madár. 

8. Nyugalom, harmónia más szóval. 

9. A tündérek tudománya. ( csodatétel más szóval) 

10. Erre a tengerre igyekezett Nyuszika. 

11. Az ő tanácsára indult el Nyuszika a Kulcsos szigetre. 

12. Ezt csinálták állandóan nyulacska szülei. 

13. Ezt tették nyulacska szülei, amikor eltűnt. 

 

Megfejtés: a hely, ahol a világ üsszes kulcsát őrzik 
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