
A. A. MILNE 

életrajzi totó 

 

1./ Milyen nemzetiségű volt Milne és hol született? 

1.francia, Párizs 2. angol, London X. magyar, Budapest 

2./ Milyen szakon tanult (miből diplomázott) az egyetemen? 

1.történelem  2. irodalom  X. matematika 

3./ Miért fordult érdekl ődése a gyermekek felé? 

1. több pénzt tudott keresni 

2. nem volt sikeres a felnőtt-irodalomban 

X. a háborús szörnyűségek és cseperedő fia miatt 

4./ Micimackó című regénye állatfiguráit mikről mintázta? 

1. fia játékállatairól 2. maga találta ki őke X. szerette a természetet 

5./ Mi volt a neve fiának, akinek ezeket a történeteket írta? 

1. Alexander  2. Robert   X. Christopher 

 

Helyes válaszok: 

1./ 2; 2./ X; 3./ X; 4./ 1; 5./ X 

 

Kérdések 

1. Hogyan közlekedik Micimackó a lépcsőn?  

2. Mivel lehetne csapdába csalni Micimackót? 

3. Milyen nevet kapott Malacka a szöktetési kaland során, és miért?  

4. Kik jelennek meg új szereplőkként az erdőben? 

5. A nagy esőben ki menti meg Malackát és hogyan?  

6. Micimackó az ősidőkben, de legalábbis múlt péntek előtt, az erdőben élt, saját kunyhójában. Milyen 
név alatt? 

7. Végül hol találták meg Kist? 

8. Bagoly csengője alatt a következő felirat volt: Fejtsétek meg! 

H NM KRJ HGY KNYSSK KRTK CSNGTNI 

9. Ki az a holland, vagy dán Van Dógom?  

10. Az árvízkor Malacka hogyan kért segítséget? 

11. Ki volt az, aki felfedezte, vagyis megtalálta az Északi-sarkot? 

12. Hogyan akartak elefántot fogni az állatok? 

13. Hogyan akar a méhek ill. a méz közelébe jutni Mackó?  

14. Róbert Gida hogyan jutalmazta Micimackó özönvízi életmentő tettét? 

15. Hogyan megy tönkre Bagoly háza? Kik vannak épp nála? Hogyan menekülnek meg?  

16. Hol lakott Róbert Gida? 

17. Mikor és miért használhatta Nyuszi a Mackó lábát törölközőtartónak?  



18. Milyen állat neve Futrinka Feri? 

19. Hogyan sikerül lejönnie Tigrisnek és Zsebibabának a fenyőfáról?  

20. Kik töltötték be a kapitányi és a másodkapitányi szerepet a Malackát megmentő mentőcsónak fedél-
zeten? 

21. Ki és hol találkozott először Tigrissel?  

22. Megjegyzem, nekem is két nevem van - vetette oda Gida könnyedén. 

Mi volt Gida teljes neve? 

23. Miért kesereg Malacka az eső miatt?  

24. Hol állított csapdát az elefántnak, Micimackó és Malacka? 

25. Az Északi sarkot felfedező expedíció során Fülesnek milyen ennivaló jutott? 

26. Ki írta az utolsó verset?  

27. Ki irigykedett Micimackóra az életmentő tettéért kapott ajándék miatt? 

28. Mit jelent Micimackó szerint a döngicsélés?  

29. Róbert Gida mivel mérte az esőzéskor a vízszint emelkedését? 

30. Mi lesz annak a lécnek a sorsa, amivel Zsebibabát akarják kimenteni a vízből? 

31. Mi volt igazából a Malackát megmentő mentőcsónak? 

32. Miért, hogyan és miből épült Füles kuckója a tél beköszöntével?  

33. Micimackó és Malacka vadászni mennek, mire? 

34. Mit írt fel Bagoly arra a csuporra, amit Mackó ajándékozott Füles születésnapjára? 
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35. A sarkot felfedező expedíció során történt balesetet ki szenvedte el? 

36. Az alábbi közmondás alapján Micimackó melyik története jut eszetekbe? 

37. Aki másnak vermet ás, maga esik bele nem más! 

38. Miért akarják megleckéztetni Tigrist, mivel és mi lesz az akció vége?  

39. Fiú-e vagy lány Micimackó? Milyen neveken szerepel a történetben?  

40. Róbert Gida hogyan nevezte el a Malackát megmentő vitorlást? 

41. Ki értette félre a Micimackó tiszteletére adott estélyt? 

42. Hogyan menekül meg Zsebibaba a felfedező úton a vízbefulladástól? 

43. Róbert Gida mivel ajándékozta meg az árvízi hajóst? 

44. Hány órát mutat Mackó órája?  

45. Hogyan és miért kerül Tigris és Zsebibaba a fenyőfára?  

46. Mit akartak felfedezni, amikor a Tejfelező túrára indultak? 

47. Kinek a születésnapját ünnepelte Róbert Gida, Micimackó és Malacka? 

48. Mi történt Mackóval és Malackával mialatt Kist, Nyuszi rokonát keresték? 

49. Mit tervez Nyuszi, Malacka és Micimackó Kangával és Zsebibabával kapcsolatban? 

50. Ki és hol talált rá Füles elveszett farkára?  

51. Miért szomorkodik Füles a történet elején?  

52. Nyuszi és Malacka milyen módon próbálják elterelni Kanga figyelmét a Zsebibaba-rabláskor? 

53. Mi Bagoly új házának a neve?  



54. Malacka és Zsebibaba valamiben igen egyformák, miben?  

55. Mi történik a felfedezőúton Zsebibabával? 

56. Róbert Gida Kangát mely állatok közé sorolja? 

57. Milyen mesét szeret Micimackó? Ki meséli a történetet kinek?  

58. Soroljátok fel Micimackó neveit? Mondjatok legalább hármat! 

59. Mitől esett Füles a folyóba, s hogyan próbálják kimenteni?  

60. Hogyan került vissza a szamárfarok az eredeti helyére? 

61. Hol lakott Bagoly? 

62. Írd be az alábbi szövegbe a hiányzó nevet! 

Ki találta meg Füles farkát, 

talán Ferkó, Mickó, Lackó? 

Egyik se! 

Én találtam meg,                                ! 

63. Kik és mivel ajándékozzák meg Fülest születésnapján?  

64. Hogy hívták azokat az úszó járműveket, amikkel Malackát kimentették az árvízből?  

65. Mi mindent reggelizik Tigris és melyik reggeli ízlik neki legjobban?  

66. Milyen új játékot talált ki Mackó a folyóparton? Ismertessétek a játék lényegét!  

67. Pótold a hiányzó fogalmat, a megfelelő helyekre: 

Bármerre nézek, 

Furcsa, de nyoma sincs a                            , 

Mit tegnap Mackó koma nyelt, 

A                              hűlt nyoma kelt. 

68. Mivel tölti R.G. a reggeli órákat?  

69. Milyen állat Kanga? 

70. Ki fordította le a regényt magyarra? 

71. Pótold a versikében a hiányzó szavakat! 

Hol a                            ? 

Elvitte a kecske? 

Furcsállom az egészet, 

Ki ette meg a                         ? 

72. Kik voltak az Északi sarkot felfedező expedíció tagjai? 

73. Hogyan bosszulta meg Zsebibaba megszöktetését Kanga?  

74. Kik jutnak erről a párbeszédről eszedbe? 

Azt kérdeztem, kérem szépen, hogy itthon vannak-e? 

Nincsenek! 

Ne tessék ordítani úgy ordítani! Nem vagyok süket! 

75. Hol lakott Malacka? Ki-mi volt a Tilos az Á? 

76. Hogyan kér segítséget Malacka az esőben?  

77. Mire vadászott volna Malacka és Micimackó? 



78. Milyen jelzőket használ Róbert Gida Micimackóra nézve? 

79. Mit szerveznek a felfedező Mackó tiszteletére? Milyen ajándékot kap? Ki csalódik ez alkalommal?  

80. Tud-e Bagoly olvasni?  

81. Hol volt Zsebibaba tartózkodási helye? 

82. Miről álmodik Mackó az Északi sarkot felfedező túra kapcsán?/ 

83. Milyen nevet érdemelt ki Micimackó özönvízi hőstettéért? 

84. Ki készítette el Zsebibaba megszöktetésének tervét? Mi volt a terv?  

85. Hol volt Zsebibaba játszótere? 


