
A kis kakas gyémánt félkrajcárja 

Színezd ki a kakast, az azonos jelű területeket azonos színnel! 

 

 

 

 

Kérdések iskolásoknak: 

Írj legalább 2 mesekezdő mondatot (formulát)! Ha még nem tudsz 

írni magyarul (első osztályosok), kérd meg anyukádat vagy apukádat, 

hogy írja le, amit diktálsz! 

1. _______________________________________________

_______________________________________________ 

2. _______________________________________________

_______________________________________________ 



A kis gömböc 

 

1. Egészítsd ki a rajzot a kis képnek 

megfelelően!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérdések iskolásoknak: 

 

2. Ki őrzi a következő állatokat? Nézz utána, kösd össze! 
 

disznó pásztor 

juhok kondás 

marhák gulyás 

libák juhász 

3. Miből készülnek a következő ételek? Kösd össze! 

 

tejbegríz rizs + darált hús + fűszerek 

lecsó hús + liszt + tojás 

palacsinta paradicsom + paprika + hagyma 

rántott hús tej + cukor + liszt + tojás 

hurka búzadara + tej + cukor 



A szomorú királykisasszony 

 

1. 

 

2. Rajzold le, téged mi tud felvidítani! 

 

 

 

 

 



Kérdések iskolásoknak: 

1. Milyen módszereket ajánlanál a királykisasszony felvidítására? 

Rajzolhatsz, írhatsz is ötleteket. 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

2. A barátodnak rossz kedve van! Írj neki sms-t, amivel megpróbálod 

felvidítani! 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

* * * * * 

 

  



A kőleves 

1. Színezd ki a zöldségeket! 

 

 

Kérdés iskolásoknak: 

Keresd ki a meséből, milyen sorrendbe kérte a katona a leveshez 

valókat? 

 E   V   L 

E    S   S 

 

 

Megfejtés: _________________ 



A három kívánság 

Rajzold le, írd le mit kívánnál, ha egy jó tündértől kívánhatnál 3 

kívánságot! (Ovisok, iskolások is) 

 

  



A macskacicó 

1. Rajzold le, miket készített a macskacicó a királyfinak! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérdés iskolásoknak: 

Jellemezd milyen lehetett a macskacicó és a királykisasszony!  

(selymes a bundája, fehér, fényes a szőre... szép a szeme, hosszú a 

haja stb) 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 



A só 

1. Színezd ki azokat, akik szerepeltek a mesében! 

 

 

 

  



Kérdés iskolásoknak 

1. Írj mesebefejezéseket! Legalább kettőt! 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

2. Tervezz ruhát a királykisasszonynak a koronázásra!  

Vagy  

Rajzold le milyen palotába költözhettek a koronázás után!  

(Külön papírra is rajzolhatsz!) 

 


