
 

 

Mesekvíz: A gyermekkor vesztett királylány 

 

1. Mitől féltették a szülei a királylányt? 

a. a sárkánytól 

b. a boszorkányoktól 

c. mindentől 

d. a csalódástól 

2. Ki volt a királylány titkos barátja? 

a. egy kisegér 

b. egy Panda nevű tündér 

c. egy madárka 

d. egy cica 

3. Mi volt az álma a királylánynak? 

a. hogy világot lát 

b. hogy óvodába jár 

c. hogy sok- sok barátja legyen 

d. hogy egy igazi vidámparkja legyen tele gyerekekkel és játékos felnőttekkel 

4. Hogyan leckézteti meg a szüleit? 

a. elraboltatja magát egy barátságos sárkánnyal 

b. elbújik a palotában pár napra 

c. nem tesz sót az ételükbe 

d. szóba sem áll velük , hogy büntesse őket 

5. Hány lovag próbálta megmenteni a királylányt? 

a. több, mint 100 

b. 10- nél kevesebb 

c. egy sem 

d. számtalan 

6. Kinek sikerül a mentőakció? 

a. Jancsi bolondnak 

b. Pisti bohócnak 

c. István hercegnek 

d. az ólom katonának 

7. Hogy fogadta a királylány a megmentőjét? 

a. még a szíve is nagyot dobbant , amikor meglátta 

b. nem örült neki egyáltalán 

c. nagyot csalódott 

d. legszívesebben elbújt volna 

8. Valóra vált- e a királylány álma a mese végén? 

a. igen, több is amit remélni mert 

b. nem, egyáltalán 

c. csak részben 

d. egészen máshogy, mint remélte 

 



 

9. Mi lett Tibi sárkány sorsa? 

a. egyedül maradt 

b. beköltözött a palotába 

c. világgá ment 

d. bekerült egy állatkertbe 

10. Mi lett a főfoglalkozása a varázslónak? 

a. távol tartotta a gonosz erőket 

b. játékokat varázsolt a gyerekeknek 

c. játékszerkezeteket varázsolt a királyi vidámparkba 

d. bájitalokat készített desszertnek 

 

Keresztrejtvény 

1. A bátor ellentéte. 

2. Életrevaló. 

3. A királylány neve. 

4. Ezt teszi a varázsló. 

5. Ilyen az akinek senkije sincs. 

6. Ezt tették a királylány kérői, amikor meg kellett volna menteni. (Elszaladtak, más szóval) 

7. Mesebeli lény, aki királylányokat rabol. 

8. A király lánya. 

9. Merész. 

10. A palota mókamestere. 

11. Hatalmas játszótér. 

12. Ezt tették a királylánnyal a szülei. 

13. Hihetetlen történés. 

14. Feldúlt más szóval. 

15. A királylány egyetlen barátja. 

16. Ezt tette a király Jancsi bolonddal, mielőtt útnak eredt. 

17. Ezt érezte a királylány Jancsi bolond iránt. 

18. A sárkány neve. 
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