
 
Hogy hívták Mihók meny-
asszonyát? 
 

Ilók 

Kis Kolozs meg nagy Kolozs 
 
Milyen rokonok voltak kis 
Kolozs és nagy Kolozs? 
 

mostohatestvérek 

A muzsikáló ezüstkecske 
 
Mit tett a király büntetésül a ka-
tonával, hogy az a palota falát 
összekoszolta? 

Bafalaztatta 

A kígyókirály gyűrűje 
Hány forintot adott a mese ele-
jén a szegényasszony a fiának, 
hogy az vegyen valamit a vá-
sárban? 
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A kígyókirály gyűrűje 
 
Milyen állatokat mentett meg a 
fiú  a vásárra kapott pénzén? 
Kiskutya, kismacska, kiskígyó 

         A három kívánság 
 
Mi nőtt a szegényember orrára 
a második kívánság hatására? 

kolbász 
 

Mátyás király és az igaz-
mondó juhász 
 
Melyik királlyal kötött Mátyás 
király fogadást? 

Burkus király 

            Ludas Matyi 
 
Milyen mesterembernek adta ki 
Ludas Matyi magát előszőr? 

ácsmester 
 

             Nap, Hold, Szél 
 
A Napot, a Holdat, vagy a  Sze-
let köszöntötte a mesebeli ci-
gány a legnagyobb tisztelettel? 

Szél 

            Erős János 
 
Milyen tisztségviselőhöz szegő-
dött el János egy évre a mese 
szerint? 

A falu bírája 



Tündérszép Ilona és Ár-
gyélus 
 
Milyen gyümölcsöt loptak el a 
király kertjéből minden éjjel? 

 
aranyalma  

Tündérszép Ilona és Ár-
gyélus 
Milyen állat mutatta meg az utat Ár-
gyélusnak Tündérszép Ilona kasté-
lyához?  

Sánta farkas 

Az öreg halász és a nagyra-
vágyó felesége 

 
Mi akart lenni a feleség, hogy a hal 
végleg megharagudott a kívánságu-
kon?  

Világ úrnője 

Az öreg halász és a nagyra-
vágyó felesége 
 
Hány kívánságot teljesített az 
aranyhal? 

Rátóti csikótojás 
 
Milyen állat ugrott kia a bokorból, 
amikor a „csikótojás”összetört? 

 
nyúl 

Rátóti csikótojás 
 
 
Milyen zöldséget néztek a 
rátótiak tojásnak? 

tök 

Az állatok nyelvén tudó ju-
hász 
 
Szerepel-e oroszlán a mesé-
ben? 

 (nem) 

Az állatok nyelvén tudó ju-
hász 
Milyen állatok beszédéből tudta 
meg a juhász a kincs rejtek-
helyét?  

két szarka 

Virág Péter 
 
Hány fejű sárkányok szerepel-
nek a mesében? 
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Tündérszép Ilona és Árgyé-
lus 
 
Hány fia volt az öreg királynak? 

 
3 



 

Kis gömböc 
 
Milyen állatból készítették  a kis 

gömböcöt? 
 

 (malac)  

Kacor király 
 
Milyen állat Kacor király?   
 

macska 

Az állatok nyelvén tudó 
juhász 

 
Milyen veszélyből mentette ki a 
juhász a kígyókirály fiát? 

 tűzből 

Az égig érő fa 
 
 

Hogy hívták a királykisasz-
szonyt, János feleségét?  

Etelka 

Az égig érő fa 
 
Hány feje volt a sárkány-
nak?  

hét 

Zöldszakállú király 
 
Ki kapta el a víz alól a király 
szakállát, amíg az ivott?  
 

ördögök királya 

Zöldszakállú király 
 
Mivé változtak menekülés közben 
János és az ördögkirály lánya? 
 
 királyfi-aranygyűrű,A pejlovacska 
aranyalma, királylány-madárka 

Aranyszóló pintyőke 
Hány királyfi indult útnak meg-
keresni az aranyszóló pintyő-
két? 
 

 három 

Aranyszóló pintyőke 
Kinek a várából hozta el a ki-
rályfi a fiatalság és a halál vi-
zét?  

 
Tündérszép Ilona 

Kis gömböc 
 
Kinek a bicskája hasította ki a 
mese végén a kis gömböcöt?  
 
kis kanászgyerek 


