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Mesekvíz: Piroska és a farkas 

 

 

1. Kitől kapta a piros köpenyét ajándékba a kislány? 

a. az apukájától 

b. az anyukájától 

c. a nagymamájától 

2. Miért nevezték el Piroskának az emberek? 

a. mert mindig piros volt az arcocskája 

b. mert mindig a piros köpenyben járt 

c. mert vörös volt a haja 

3. Mit csomagolt a nagymamának az anyukája? 

a. kenyeret és frissen sült kolbászt 

b. húslevest és fehérbort 

c. kalácsot és édes bort 

4. Kivel találkozott az erdőben? 

a. a vadásszal 

b. a farkassal 

c. a favágóval 

5. Miért tért le az útról Piroska? 

a. hogy virágot szedjen a nagyinak 

b. hogy hamarabb odaérjen a nagyihoz 

c. hogy leüljön kicsit pihenni 

6. Mi várta mire a nagymama házához ért? 

a. nyitott ajtó 

b. a nagymama hült helye 

c. üres ház 

7. Mit gondolt amikor meglátta az ágyban a farkast? 

a. azt hitte valami fura kórt kapott a nagyi 

b. nem gyanakodott 

c. gondolta mégis csak a nagyi fekszik az ágyban 

8. Mi történt Piroskával a nagyi házában? 

a. semmi 

b. letette az ételt és elindult haza 

c. megette a farkas 

9. Miért fogott gyanút a ház előtt elhaladó vadász? 

a. nem gyanakodott, csak úgy be akart köszönni 

b. hangos horkolást hallott 

c. mert meglátta, hogy nyitva van az ajtó 

 

Keresztrejtvény 

1. Ilyen volt nagymama ágya. 

2. Így várta a  nagymama házának bejárati ajtaja Piroskát. 

3. A történet gonosz szereplője. 



2 
 

4. Alattomos más szóval. 

5. Ilyen volt a bendője a farkasnak. 

6. Ezt a sütit vitte ajándékba Piroska a beteg nagymamának. 

7. Ezzel rakták meg a farkas hasát. 

8. A történet jóságos szereplője. 

9. Ezt tette a farkas a nagymamával. 

10. Az anyukám anyja. 

11. Ezzel volt tele az erdő a virágok között. ( Nagy, zöld levél, kedvenc dísznövényünk is.) 

 

Megfejtés: Piroska kedvenc ruhadarabja 
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