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Mesekvíz : Azok a csodálatos parasztdolgok! 

1. Hol élt Bettina? 

a. vidéken 

b. nagyvárosban 

c. kisvárosban 

d. metropoliszban 

2. Miért nem tudott kertészkedni a kislány? 

a. mert az anyukája nem engedte 

b. mert bepiszkolta volna a kezét 

c. mert nem volt kertjük 

d. mert sok volt a tanulnivalója 

3. Miért várta a hétvégét ? 

a. mert nem szeretett iskolába járni 

b. mert Apu megígérte, hogy elviszi a vidámparkba 

c. mert akkor elutazhat a nagyszüleihez 

d. mert akkor sokáig aludhat 

4. Miért szeretett a nagyszüleinél lenni? 

a. mert ott azt csinált amit csak akart 

b. mert mindig sok ajándékot vettek neki a nagyszülei 

c. mert megígérték, hogy elviszik az állatkertbe 

d. mert sok – sok állatot tartottak és ő imádta az állatokat 

5. Miért szólta le Dóri? 

a. mert szerinte tök unalmas a falusi élet 

b. mert nem tetszett neki a ruhája 

c. mert megakarta szégyeníteni a többiek előtt 

d. mert unatkozott éppen és felakarta dobni a napját 

6. Zavarta- e Bettinát a falusi munka? 

a. nem, mert nagyon szerette az állatokat és a kertet gondozni 

b. néha igen, mert nehéz volt korán kelnie 

c. igen, mert félt, hogy bepiszkítja a ruháját és a kezét 

d. igen, mert dolgozni nehéz 

7. Miért volt a nagyijának mindig gyönyörű a kertje? 

a. mert a legjobb talajtápot használta 
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b. mert állandóan dolgozott rajta 

c. mert szeretettel gondozta őket 

d. mert besegített neki néha Bettina is 

8. Hogy hívták az unokatestvéreit? 

a. Jancsi és Juliska 

b. Katica és Ercsi 

c. Pirike és Panni 

d. Berta és Misi 

9. Milyen állatok születtek, míg Bettina a nagyszülőknél tartózkodott? 

a. egy cica és sok nyuszi 

b. egy boci és sok kiscsibe 

c. kiskacsák és kiskutyák 

d. egy kiscsikó és egy papagáj 

Keresztrejtvény 

1. Szép látvány. 

2. Jó szaga van. 

3. Tyúkanyó más néven. 

4. Az anya tehén neve. 

5. Bettina és a nagyszülei közösen ………..a kertben. 

6. A kinti termesztett virágok otthona. 

7. Törődés. 

8. Vidéki településen. 

9. Ízletes, lédús, piros, nagy bogyóhoz hasonló zöldségféle. Ezt is palántolt nagyapa. 

10. Ők érkeztek később. Bettina rokonai. 

11. A vidéki embert így is hívják. 

12. Ebben az időszakban érkezett meg Katica és Ercsi. 

13. Így hívják a fejdísszel született kiscsibét. 

Megfejtés: 
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