
 

 

 

Mesekvíz: Mese az árva madárkáról 

 

1. Mi történt az árva madárka anyukájával? 

a. szándékosan magára hagyta 

b. nem lehet tudni 

c. egy héja elrabolta 

d. eltört a szárnya 

2. Mi vette rá a kismadarat, hogy megtanuljon repülni? 

a. a szomszédfán lakó cinege biztatta 

b. egy katica tanácsára indult neki 

c. nagyon éhes volt, ez vette rá 

d. utánozni akarta a többi madarat 

3. Milyen táplálékot vett észre először? 

a. finom piros cseresznyét 

b. elhagyott búzaszemeket 

c. egy földigilisztát 

d. egy mosolygós hernyót 

4. Megette- e ? 

a. igen, hiszen két napja nem evett 

b. igen, hiszen nagyon guszta volt 

c. nem, összebarátkozott vele 

d. nem, mert egy másik madár megette előle 

5. Mivel tömte ki a hasát a madárka? 

a. búzaszemekkel 

b. ízletes bogyókkal 

c. cseresznyével 

d. bogarakkal 

6. Miért akart megtanulni fészket készíteni? 

a. mert elfelejtette a hazavezető utat és nem volt hol laknia 

b. mert nem tetszett neki a régi fészke 

c. mert hernyó barátjával közös otthonra vágytak 

d. mert tönkre ment az előző fészke 

7. Kitől kér tanácsot  ? 

a. a cinegétől 

b. a hernyótól 

c. a bagolytól 

d. a kakukktól 

 

 

 



 

 

 

8. Hova indul otthont keresni? 

a. a nádasba 

b. az erdő másik végére 

c. a szomszéd fára 

d. az emberek közé 

9. Milyen otthont talál a mese végén? 

a. egy csodaszép fészket 

b. egy rést az eresz alatt 

c. egy elhagyott műanyag flakont 

d.  egy igazi madárházikót 

10. Ki készítette a házikót? 

a. egy kislány, akit Icunak hívtak 

b. Tibi tanítóbácsija 

c. egy kisfiú, akit Sanyinak hívtak 

d. egy kisfiú, akit Tibinek hívtak 

11. Mi történt hernyó barátjával? 

a. ő is eltűnt 

b. megette egy madár 

c. pillangóvá változott 

d. semmi 

 

Keresztrejtvény: 

 

1. Ilyen volt a hernyó. 

2. Ilyen volt a madárka. 

3. Repülő egér. 

4. Merész más szóval. 

5. Ha valaki madárházat készít ezt teszi. 

6. A madárka legjobb barátja. 

7. Ilyen az akinek senkije sincs. 

8. Kismadarak lakása. 

9. Ez lesz a hernyóból. 

10. Vidám játék. 

11. Ezt szőnek maguk köré a hernyók. 

 

Megfejtés: 
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