
 

 

  

 

Mesekvíz: A madárijesztő 

 

1. Zöld erdő határán hol éltek a nyuszik? 

a. faodúkban 

b. bokrok alatt 

c. földalatti üregekben 

d. ketrecben 

2. Mi volt a madarak kedvenc eledele? 

a. a hernyó 

b. a cseresznye 

c. a búzaszem 

d. a piros bogyó 

3. Mit raktak ki az emberek a gyümölcsösben? 

a. öntözőberendezést 

b. kosarakat 

c. madárijesztőt 

d. madárházikót 

4. Kivel beszélgetett Mici? 

a. két nyúllal 

b. más madarakkal 

c. két békával 

d. senkivel 

5. Mivel dicsekedtek a nyulak? 

a. Hogy ők erősek. 

b. Hogy ők nagyon gyorsak. 

c. Hogy ők odamernek menni a madárijesztőhöz. 

d. Hogy ők sok cseresznyét ettek már aznap. 

 



 

 

6. Hogy bánt el velük Mici? 

a. sehogy, mert nem jutott semmi eszébe 

b. kinevette őket , mert a nyulak nem is tudnak fára mászni 

c. azt mondta, bizonyítsák be, hogy a közelébe mernek menni a madárijesztőnek 

d. versenyt futtatott velük 

7. Sikerült a nyuszik bizonyítsák a bátorságukat? 

a. igen, mert a madárijesztő közelébe mentek, még jól bokán is rúgták 

b. igen, még fel is másztak rá 

c. nem, mert a közelébe sem mertek menni 

d. nem, mert a madárijesztő elborult ők meg úgy megijedtek, hogy elfutottak 

Keresztrejtvény 

1. Így hívták a sárgarigót. 

2. Az egyik nyuszi neve. 

3. Ez történt a madárijesztővel, amikor hozzáértek a nyulak. 

4. A második nyuszi neve. 

5. Dicsekedtek más szóval. 

6. Mázli. 

7. Biztatta rá. 

8. Mit csinált a két nyuszi Mici tétovázását látván? 

9. Tapsifüles. 

10. Embert utánzó tárgy, amit azért tesznek ki a földekre, hogy elijesszék vele a 

madarakat. 

11. Ilyenek a nyulak. ( Nem bátrak.) 

12. Másoknak rosszat akaró. 

13. Finomság. 

14. Ez van a torkában annak , aki fél . 

15. E mellett az erdő mellett játszódik a történet. 

16. Ilyen színűek a cseresznyék. 
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