3. FELADAT: IDŐUTAZÁS

Minden buborék egy-egy különálló mesét tartalmaz, illetve annak emlékezetes eseményeit.
Sőt, azokat is hiányosan, Nektek kell a kimaradt szavak pótlásával teljessé tenni őket.
Ráadásul a mesék történései alaposan összekuszálódtak, a Ti feladatotok, hogy számozással
helyes sorrendet alakítsatok ki minden szövegbuborékban. S ha már mindennel megvagytok, a
meséket felismerve írjátok a buborékokba a címüket!

___.

A főhős a konyha ablaka alatt egy ……………… (mit?) vágott, s azon betolta a kezet.

___.

A főhős a ……………………………………… (mire?) tette kalapját.

___.

Megülték a lakodalmat, volt minden, mi kellett, mire csak tellett, vendégeknek tál lé,
…………………………………………….. (kinek?)is kávé.
A mese címe: …………………………………………………….

___.

A főhős vette a láncot és a ………………………….. (mi?) után hajította.

___.

A főhős forgatta a kolbászt, s csipegette, s forgatta a káposztát, s csipegette abból is a
……………………………………. (mit?)

___.

Amint megestült az idő, a főhős fogta a favágótönköt, s vitte az …………… (mi?) alá.
A mese címe: ……………………………………………………

___.

Az egyik ……………………………………….(mit csinált?), a másik lelket fútt belé.

___.

Másnap reggel a ……………… (mi?) otthon elment az ajtó elé, a …………………
(mi?) felment a szántótaligára magától, a …………………. (mi?) vízzé változott, a

………………………………….. (mi?) meg piros vízzé.
____. Éppen másnap következett a ……………………………….. (mi?) a városban.
A mese címe: ……………………………………………………

___.

A főhős kért egy tarisznya hamubasült pogácsát, nyakába kanyarította ……………….
(milyen?) szűrét, avval elindult.

___.

A királykisasszony leszakította mind a kettőt és a ……………………... (hova?) tűzte.

___.

Mentek vele, mint a szél, egyenest a …………………………. (mi?) háta mögé.
A mese címe: ……………………………………………………

___.

A királyfi már nem tudott magának parancsolni, lehúzta az ujjáról a …………………
(mit?), odaadta a lánynak, hogy őrizze meg, és gondoljon rá, mert ő el akarja venni.

___.

A lány addig sündörgött, addig forgolódott, hogy valahogy mégis betette a …………
(hova?) a gyűrűt.

___.

Mendegélt a főhős, maga se tudta merre, nagy sokára egy nagy ………………………
(mire?) talált, amiről azt se tudta, hogy kié.
A mese címe: ……………………………………………………..

