
 

 

Mesekvíz: Mese a békakirályról 

 

1. Hol játszódik a történet? 

a. túl az Óperencián 

b. a kristálytó birodalmában 

c. Tündérföldön 

d. Meseországban 

2. Ki varázsolta békakirállyá a királyfit? 

a. egy kobold 

b. egy gonosz varázsló 

c. egy gonosz boszorkány 

d. egy rosszindulatú tündér 

3. Ki volt a legjobb barátja a békakirálynak? 

a. egy pillangó 

b. egy tündér 

c. egy szitakötő 

d. egy gólya 

4. Hogy hívták a tündért? 

a. Csingiling 

b. Amália 

c. Natália 

d. Szinderella 

5. Miért változott meg a békakirály egyik napról a másikra? 

a. mert megunta a békaéletet 

b. mert álmodott a régi hatalmáról 

c. mert megéhezett 

d. mert megsértette a tündérlány 

6. Mi bántotta a leginkább Szinderellát? 

a. hogy el akarja hagyni a kristálytavat 

b. hogy nem úgy szereti, ahogyan ő 

c. hogy nem akar már vele játszani 

d. hogy nem segít neki a házifeladatban 

7. Miért segít neki a tündér? 

a. mert túlságosan szereti 

b. mert megígérte 

c. mert egy tündér mindig segít 

d. mert ő a király 

 

 

 

 



 

 

 

8. Milyen természetű volt a királylány, akire rátalált? 

a. kedves 

b. szeretetreméltó 

c. kényes, gőgös 

d. gonosz 

9. Mi történt a tóval a csók után? 

a. semmi 

b. eltűnt 

c. átváltozott palotává 

d. sártengerré változott 

10. Hogyan viselte Szinderella az elválást? 

a. könnyen túl tette magát rajta 

b. megünnepelte 

c. sokat sírt és újra látni akarta 

d. nem akarta többé látni sem 

11. Mi volt a legdrágább kincse Zalán hercegnek? 

a. a gyűrű, amit a nagyijától kapott 

b. a kincstár összes kincse 

c. Szinderella  

d. Klementína 

 

Keresztrejtvény 

1. Kényes más szóval. 

2. Így hívták a kis tündérlányt. 

3. Itt élt a békakirály. 

4. Ilyen a sokat akaró ember. 

5. Az uralkodó uralma minden és mindenki felett. 

6. Az elvarázsolt királyfi. 

7. Ő adta a varázslat alól felszabadító csókot. 

8. Ez is kincs. 

9. Váratlan ajándék. 

10. A békakirály emberi neve. 

11. Esküvő más szóval. 

12. Ilyen az az ember, aki nagyon örül. 

13. Cimboraság más szóval. 

14. Ilyen a jóképű királyfi ( a daliás régiesen). 
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