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Mesekvíz: Erdő apó bánata 

 

1. Hogy hívták a mesében szereplő gyerekek óvodáját? 

a. Vidám Manók Óvodája 

b. Zöld Óvoda 

c. Piros Óvoda 

d. Kisokosok  Klubja 

2. Miben voltak nagyon ügyesek az idejáró gyerekek? 

a. szépen rajzoltak 

b. sokat mozogtak 

c. szelektív gyűjtötték a hulladékot és nem szemeteltek az utcán 

d. csodásan énekeltek és táncoltak 

3. Mivel lepte meg nagyszerű óvodásait Óvónéni? 

a. egy tál süteménnyel 

b. egy szép mesével 

c. egy kirándulással a játszótérre 

d. egy természetjáró kirándulással 

4. Miről álmodozott Katinka? 

a. hogy találkozni fog ott mókusokkal 

b. hogy találkozni fog ott tündérekkel és manókkal 

c. hogy sok- sok virágot szedhet 

d. hogy lerajzolhat egy igazi nagy fát 

5. Mire lépett Péter? 

a. egy éles kődarabra 

b. egy szúrós gesztenyére 

c. egy sündisznóra 

d. egy csúszós banánhéjra 

6. Mi az a légyölő galóca? 

a. egy egyszerű légycsapda 

b. egy mérgező gomba 

c. egy légyfogó bogár 

d. egy galacsin amibe beleragadnak a legyek 

7. Kit látott meg Katinka ebéd közben? 

a. egy aprócska tündérlányt 

b. egy kukucskáló mókust 

c. egy igazi manót 

d. egy félelmetes farkast 

8. Hová csalta el a kislányt a manó? 

a. a folyóhoz 

b. egy titokzatos barlangba 
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c. a manófalucskába 

d. a virágos mezőre 

9. Ki volt Erdőapó? 

a. egy öreg kobold 

b. egy öreg tölgyfa 

c. egy öreg fenyőfa 

d. egy szomorú óriás 

10. Mi volt Erdő apó bánata? 

a. az, hogy sokat szemetelnek az emberek az erdőben 

b. az, hogy a gyerekek összetördelik a fák ágait 

c. az, hogy a Földön fogyatkoznak a fák 

d. az, hogy régen esett eső  

11. Hogyan segített Katinka Erdő apónak? 

a. megkérte Óvónénit, hogy ültessenek fákat , minden gyerek egyet 

b. megígérte, hogy nem engedi, hogy a társai szemeteljenek 

c. megkereste erdő tündért, hogy varázsoljon esőt 

d. beszélt az erdésszel, hogy körültekintőbben figyeljenek a rongálókra 

 

Keresztrejtvény:  

1. Bánat más szóval. 

2. Ezt tették a gyerekek, amikor megtudták, hogy kirándulni mennek. 

3. Ezek voltak Erdőapónak a faírtások miatt. ( Betegség okozta rossz érzései egy 

szóban.) 

4. A búslakodó ember is ilyen. 

5. Ilyen kislány volt Katinka Erdőapó szerint ( Jótékony más szóval.) 

6. Ő a legszomorúbb fa a világon. 

7. Facsemeték telepítése. 

8. Erdőapó is ilyen fa volt. 

9. Fiatal fácskák egy szóval. 

10. Válogatott hulladékgyűjtés. 

11. Kiruccanás, barangolás más szóval. 

12. Nagylelkű, aki segít a bajbajutottakon. 

 

Megfejtés: Ez történik az erdővel, amikor sok kis fát elültetünk benne. 

            

 

 

 



3 
 

3 
 

1          

2         

3         

4       

5          

6     

7         

8       

9          

10         

11          

12          

 


