ANTOINE DE SAINT_EXUPÉRY
életrajzi totó
Hogyan kell helyesen írni az író nevét?
1./ Antoán deszant Express
2./ Antoine de Saint-Exupèry
X./ Antoine De saintExupery
Mettől meddig élt az író?
1./ 1900-1944
2./ 1891-1970
X. 1905-1945
Milyen hitben (vallásban) nevelte édesanyja az írót és négy testvérét?
1./ görögkeleti
2./ református
X./ római katolikus
Hogyan nevezték barátai, pilótatársai írónkat?
1./ Antoine
2./ Saint-Ex
X./ Exi
Melyik erkölcsi tanítás az alapja A kis herceg című könyvnek?
1./ Az élet értelme a szeretet.
2./ Segíts magadon, Isten is megsegít.
X./ A pénz nem boldogít.
Három mű címét olvashatjátok. Az egyik közülük kakukktojás. Melyik az és miért?
1./ Éjszakai repülés, mert
2./ Déli futárgép, mert:
X./ Nyolcvan nap alatt a Föld körül, mert:
Milyen típusú volt az a felderítő repülőgép, amelyről bebizonyosodott, hogy nem más, mint az eltűnt
író legkedvesebb útitársa?
1./ TU-154
2./ Lockheed Lightning P-38
X./ Boeing 767
Helyes válaszok:
1./ 2; 2./ 1; 3./ X; 4./ 2; 5./ 1; 6./ X; 7./ 2

A regényhez kapcsolódó kérdések
1. Hol történt a pilóta kényszerleszállása és kivel találkozott ott?
2. Mi volt a kis herceg első kérése a pilótától?
3. Honnan jött a kis herceg és mekkora ez a hely?
4. Mi fertőzte meg a kis herceg bolygóját?
5. A kis hercegnek egyetlen szórakozása volt a bolygóján. Mi volt ez?
6. Miképpen láthatta egyszer 43-szor a naplementét a kis herceg?
7. A pilóta milyen jelzőt használt a kis herceg hajára?
8. A pilóta szájkosarat rajzolt a báránynak. Vajon miért?
9. Ki mondja és miért azt, hogy egyszerre születtem a Nappal?
10. Hány működő vulkán van a kis herceg bolygóján?
11. A kis herceg bolygóról bolygóra vándorol. Ki lakik az elsőn?
12. Az első bolygón mit kíván a kis herceg?
13. Ki a második bolygó lakója?
14. Mire való a kalapja?
15. Ki lakik a harmadik bolygón?
16. A negyedik bolygó lakója az üzletember. Hány éve lakik ő ott?
17. Ezalatt az 54 év alatt hányszor zavarták meg őt és kik-mik?
18. A következő bolygó lakójának érdekes foglalkozása van. Mi?
19. Milyen hosszú egy nap ezen a bolygón?
20. Ki javasolja a kis hercegnek, hogy keresse fel a Földet?
21. Hány bolygót látogatott meg a kis herceg, mielőtt a Földre érkezett volna?
22. Honnan tudja a kis herceg, hogy hova érkezett?
23. Hol ér földet a kis herceg?
24. Miért hagyta el a kis herceg a saját bolygóját?
25. Magyarázd meg a kígyó szavait:
- Akit én megérintek, azt visszaadom a földnek, ahonnét származik. Te azonban tiszta vagy, és
egy csillagról jöttél.
- Itt a sivatagban olyan egyedül van az ember.
- Nincs kevésbé egyedül az emberek közt sem - mondta a kígyó.
26. A kis herceg az egyik bolygót így jellemzi: száraz, hegyes és sós. Melyikre gondolt?
27. Mi jut eszébe a kis hercegnek, amikor meglátja a rózsakertet?
28. Melyik állat hívja fel a kis herceg figyelmét arra, hogy ha megszelídíti, felelősséggel tartozik érte?
29. Miért egyedi és különleges növény a kis herceg rózsája?
30. A róka egy titkot is elárul a kis hercegnek. Hogy szól ez a titok?
31. Mit árul a kereskedő?
32. Milyen előnye van ezeknek a labdacsoknak?
33. A kis herceg és a pilóta rábukkannak valamire a sivatagban. Mi ez a valami és milyen?
34. Mennyi időt töltött a Földön a kis herceg?
35. Mit akart a kis herceg a kígyótól?
36. Hogyan ér véget a kis herceg utazása a Földön?

