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Mesekvíz: A szív hangja után 

 

1. Hol játszódik a történet? 

a. egy tanyán 

b. egy majorságban 

c. egy állatkertben 

d. egy libatenyészetben 

2. Miért tartotta mindenki Léna libát butának? 

a. mert nem tudott írni és olvasni 

b. mert azt sem tudta, hogy a libaeledelt eszik- e vagy isszák 

c. mert mindig úgy érezte, hogy ő többre hivatott, mint alapjában a libák 

d. mert nem akart megházasodni 

3. Hogy hívják a fiú libát? 

a. libakakas 

b. gácsér 

c. gúnár 

d. csőrkapitány 

4. Ki ajánlotta fel a segítségét Léna libának? 

a. egy tudálékos manó 

b. a tó tündére 

c. a vadliba barátnője 

d. egy kobold 

5. Mi volt Léna liba nagy álma? 

a. jó szakács szeretett volna lenni 

b. libakirályné akart lenni 

c. úszóbajnok akart lenni 

d. énekesnő akart lenni 

6. Hogyan segített neki a tündér? 

a. varázserőt adott neki 

b. varázsolt neki főzőeszközöket 

c. Meseországba varázsolta 

d. emberré változtatta 

7. Felvették- e Léna libát a királyi konyhára? 
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a. nem, de úszkálhatott a királyi tóban 

b. igen, ő nyerte a versenyt 

c. igen, további 5 ügyes szakáccsal együtt 

d. nem, de a részvétel sokat jelentett neki 

8. Mi volt a díjnyertes finomság? 

a. gulyásleves 

b. banántorta 

c. franciasaláta 

d. csokoládétorta 

 

 

 

Keresztrejtvény 

1. Természetfeletti történés. 

2. Ide repítette a tündér a libalányt. 

3. Itt élt a mese főhőse. 

4. Ilyenek voltak az egér testvérek. 

5. A piskóta tészta fő alkotóeleme. 

6. A megérzéseinket így is nevezzük. 

7. Nyúszi papa, mama és a nyuszi fiú közössége. 

8. Ilyen az aki örül. 

9. Egy hölgy legyen mindig tökéletesen ……. 

10. Ő segített a libalánynak. 

11. Ilyen volt a nyertes csapat. ( Utolsó mondat.) 

12. Így hívták a fiú libát. 

13. Győztes más szóval. 

14. A lányliba neve. 

Megfejtés 

              

 



3 
 

 

1     

2          

3        

4     

5     

6         

7          

8      

9      

10        

11      

12           

13       

14    


