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Mesekvíz: A varázsfuvola 

 

1. Milyen volt Ravaszdi? 

a. okos 

b. ravasz 

c. lusta 

d. oktondi 

2. Mi volt a kedvenc időtöltése a rókának? 

a. szeretett sportolni 

b. szeretett rajzolni 

c. szeretett délig aludni 

d. szeretett álmodozni 

3. Mit talált az erdőben élelemszerzés közben? 

a. három kacsatojást 

b. egy lépcsőt, a tetején egy ajtóval 

c. egy nyulat 

d. egy kívánságteljesítő csillagot 

4. Hova nyílt ez az ajtó? 

a. Tündérországba 

b. a koboldok világába 

c. egy párhuzamos , sötét világba 

d. egy gonosz uralkodó országába 

5. Miért volt ilyen sötét ebben a dimenzióban? 

a. mert valaki lelopta a Napot az égről 

b. mert egyszerűen éjszaka volt 

c. mert az erdő megharagudott az ottani rókára, amiért megevett minden állatot 

d. mert a sötétség volt az úr itt 

6. Milyen ereje volt a varázsfuvolának? 

a. a hangjával képes volt mindenkit rávenni, hogy kövesse 

b. olyan szépen hangzott , hogy mindenki táncra perdült a hallatán 

c. képes volt bármilyen madárdalt leutánozni 

d. meggyógyította , azt aki játszott rajta 

7. Mi volt a gonosz terve a két rókának? 
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a. meg akarták táncoltatni az állatokat, majd elkapni és megenni őket 

b. át akarták csalni mindet a másik dimenzióba, hogy megegyék őket 

c. csak bulizni akartak egy jót 

d. jó móka volt utánozgatni a madárdalokat 

8.  Sikerült- e a terv? 

a. nem , mert az állatok bedugták a füleiket 

b. nem , mert Ravaszdi megbotlott, a varázsfuvola pedig darabokra tört 

c. igen, de miután mindenkit megettek, csak éhen pusztultak 

d. igen, de néhány állatka megmenekült 

9. Mi történt a bűvös ajtóval, miután a varázsfuvola megsemmisült? 

a. kősziklává változott 

b. elenyészett 

c. széthullott 

d. semmi 

 

Keresztrejtvény 

1. A róka neve. 

2. Semmit sem akar csinálni. 

3. Szárnyas jószágok. 

4. Ezt tették az állatok a rókával a mese végén. ( Elűzték más szóval.) 

5. Ennek a tetején volt a különleges ajtó. 

6. Dorbézolás, habzsolva evés. 

7. Ezt érezte Ravaszdi, amikor belépett a titokzatos ajtón. 

8. Ez történt a varázsfurulya darabjaival, amikor eltört.  

9. Elővigyázatos. 

10. Ravaszdi alvóhelye. 

11. Ezt szerette csinálni a legjobban a róka. 

12. Így szólaltatta meg a hangszert. 

 

Megfejtés: 
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