
 

A kitöltő neve:…………………………………………………………………………………………………

Email címe:……………………………………………………………………………………………………..

Telefonszáma:…………………………………………………………………………………………………

A feladatlapon az adataim kitöltésével hozzájárulok azoknak a Média 
Eger Nonprofit Kft. által történő kezeléséhez. Az adatok csak a 
Mesesétány nyereménysorsolásához használhatók fel, és harmadik fél 
számára nem adhatók ki.

 

Mesesétány
Játékos Feladatlap

Járd végig és fedezd fel a Mesesétány 10 helyszínét a Kis-Dobó 
tértől a Tinódi térig! Ebben a füzetben minden meseállomáshoz 
tartozik egy feladat. Ha helyesen válaszolsz a kérdésekre, és a 
feladatlapot leadod az Adventi Vásár Információs faházában, 
ajándékot kapsz, és részt vehetsz a nyereménysorsoláson! 

Mesére fel! Kalandozz, játssz és nyerj!

Mostanra már bizonyára megismerkedtél a Mesesétány meséivel. 
Írd ide a mesék címét:

1. .....................................................................................................................................

2. .....................................................................................................................................

3. .....................................................................................................................................

4. .....................................................................................................................................

5. .....................................................................................................................................

6. .....................................................................................................................................

7. .....................................................................................................................................

8. .....................................................................................................................................

9. .....................................................................................................................................

10. ...................................................................................................................................

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



6. Kösd össze a szereplők képét a nevükkel! 
 

Jónás   Szaffi    Szaffi   Cafrinka

7. Milyen különleges képessége van 
a Kockásfülű nyúlnak? Rajzold is le! 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

8. Milyen különleges „ruhadarab” segítségével képes sokáig a víz alatt tartózkodni 
a Vízipók?
…………………………………………………………………………………………………………..

9. Milyen állat a kis rókáról szóló mesében szereplő: 

Unka:………………………………………. Csúsz:…………………………………….

Karak:……………………………………… Szú:……………………………………….

Vahúr:…………………………………………. Csele:……………………………………

10. Húzd alá azoknak a nevét, akik ténylegesen szerepelnek a Pom-pom meséiben! 

Gombóc Artúr, Levegőfújó Bogármarkoló, 

Festéktüsszentő Hapcibenő, Radírpók, 

Lápi Csicsegekotyó, Csipeszfejű Csupaszturkáló, 

Óriástüdejű Levegőfújó, Picúr,  

Madárvédő Golyókapkodó, 

Aromó, a fékezhetetlen agyyvelejű nyúl, 

Rezső, a mindent odaégető rezsó.

1. Ki a segítője és társa a kalandokban a Nagy Ho-ho-ho-horgásznak? 
Színezd ki a képet!

………………………………………………………………………………………

2. Süsü, a sárkány nagyon szeret énekelni, miközben a pillangókat kergeti a réten. 
Ki tudod egészíteni kedvenc dalának hiányzó részleteit? 

Én vagyok a híres…………..……………………………………………..

A nevem is ennyi csak: …………………………………………………

………………………………………………………………………….bánom,

………………………………………………………………élem a világom.

3. Hogy hívják Dr. Bubó kétmázsás, bozontos bundájú asszisztensnőjét? 

Színezd ki a képet!

…………………………………………………………………………………………

4. Hányszor leckézteti meg Lúdas Matyi Döbrögi uraságot? 

………………………………………………………………………………………..

5. Milyen állatokat tart Károly bácsi és Vilma néni? Írd ide a nevüket is! 

………………………………………………… ……………………………………………….

…………………………………………………


