
KI MONDTA?              

készítette: Bodnárné Varga Márta 

Párosítsd a SZITAKÖTŐ 52. számában olvasható mesék címeit a szereplőikkel és az idézett 

mondataikkal!  A képrészletek is segítenek! Játsszátok el a párbeszédeket! 

SZEREPLŐK     

                                                                   

1. BORZAS 

2. NYÚLAPA 

3. TŰZMANÓ 

4. MAROSVÖLGYI BONIFÁC 

5. SAMU 

6. APASÁRKÁNY 

 

CÍMEK 

 

k. A Tűzmanó kalandjai 

l. A mogorva vakond vendégei 
m. Világló fények 

n. A legkisebb sárkány 

o. Megbízható munkaerő 

 

SZÖVEGEK 

A. – Ne haragudj néném, nem maradhatok. Vár a nagyvilág, várnak az újabb kalandok…. 

 

B. – De, de, hogy kerülsz ide? Hisz te sárkány vagy! Hogy lettél tűzőr?  
 

C. – Most pedig gyere szépen vissza. Melegedjünk együtt a tűznél, amit a testvéreid gyújtottak. 
 

D. – Ezt a kis kópét elvihettem volna a műhelyembe… 

 

E. – Ha közel mész hozzá, melegít, de ha túl közel merészkedsz, fájdalmat okoz és vizet kell 
önteni a nyakadba… 

 

F. – Ne haragudj, hogy így rád törünk. Az üregünket jeges hóval torlaszolta el a szél, és arra 
gondoltunk, talán meghúzhatnánk itt magunkat télire. 

KÉPEK   

I.                       II.                          III.                               IV.                           V.  

              

 

Egészítsd ki a táblázatot a megadottnak megfelelő számokkal, betűjelekkel!  

(Az egyik meséből két szereplő is van!) 

 

SZEREPLŐ SZÖVEG CÍM KÉP 
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MEGOLDÁS 

 

 

SZEREPLŐ 

 

SZÖVEG 

 

CÍM 

 

KÉP 

       

5.  SAMU 

 

 

B. – De, de, hogy 

kerülsz ide? Hisz te 

sárkány vagy! Hogy 

lettél tűzőr?  

 

o.  Megbízható 
munkaerő 

 

V.   

 

2.  NYÚLAPA 

 

F. – Ne haragudj, 

hogy így rád törünk. 
Az üregünket jeges 
hóval torlaszolta el a 

szél, és arra…. 

 

l.  A mogorva 

vakond vendégei 
 

I.    

 

3. TŰZMANÓ 

 

A. – Ne haragudj 

néném, nem 
maradhatok. Vár a 
nagyvilág, várnak az 
újabb kalandok…. 

 

k.  A Tűzmanó 
kalandjai  

 

II.  

 

6. APASÁRKÁNY 

C. – Most pedig 

gyere szépen vissza. 
Melegedjünk együtt 
a tűznél, amit a 
testvéreid 
gyújtottak. 

 

n.  A legkisebb 

sárkány 

 

IV.  

 

1. BORZAS 

 

D.– Ezt a kis kópét 
elvihettem volna a 

műhelyembe… 

 

 

k.  A Tűzmanó 
kalandjai  

 

II.  

 

4. MAROSVÖLGYI 
BONIFÁC 

 

E. – Ha közel mész 
hozzá, melegít, de 
ha túl közel 
merészkedsz, 
fájdalmat okoz és 
vizet kell önteni a 
nyakadba… 

 

m.  Világló fények 

 

 

III.  

 

röviden 

 

SZEREPLŐ 

 

SZÖVEG 

 

CÍM 

 

KÉP 

5. B o V. 

2. F l I. 

3. A k II. 

6. C n IV. 

1. D k II. 

4. E m III. 

 


