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A DÖRMÖGŐ DÖMÖTÖR MÁRCIUSI SZÁMÁNAK TARTALMÁBÓL 

 

 

 

És persze  

sok-sok rejtvény, 

vidám mesék és versek,  

játékok, nyeremények! 

� Tündérország történetének újabb fejezetéből 

kiderül, hogy a Hold az Éj királynője, és már 

egy hete duzzog a távoli Jégkristály Palotájában. 

A csillagok küldöttsége elindul, hogy 

kiengesztelje... 

� Citrom varázsló torkán megakadt egy szálka. 

Leopold vitéz és Szigfrid, a sárkány kipiszkálják 

a szúrós csontocskát, és ezért különleges 

ajándékot kapnak. Egy aranyat röfögő disznót! 

� Az Afrikából hazatérő gólya a kalandjaival 

dicsekszik kíváncsi hallgatóságának. Mindenki 

ámulva figyel, csak a verebet bosszantja a 

messziről jött vándormadár hetvenkedése. Vele 

azonban senki sem törődik. 

� A színes Dörmi Tudor rejtvényeinek megfejtői 

számára tovább tart az ajándékeső! Márciusban 

is 50 db meglepetés talál gazdára! 

� A középső barkács mellékleten március 15-re 

emlékezünk egy kivágható játékkal. 

� Berci az ágyában lustálkodik, pedig a többiek 

már indulnának kirándulni. Rettentően fürge 

lesz azonban, amikor megtudja, hogy Mackó 

Fáni is velük tart... 

� A március 17-i Dörmi Nap részletes programja! 

 



 

1. Mit olvashatsz, találhatsz a márciusi Dörmögő Dömötörben? Karikázd be, IGAZ-

e vagy HAMIS! 

Dalokat    IGAZ/HAMIS 

Játékokat    IGAZ/HAMIS 

Matricákat    IGAZ/HAMIS 

Rejtvényeket   IGAZ/HAMIS 

Verseket    IGAZ/HAMIS 

 

2. Mi a tartalomjegyzékben szereplő sárkány neve? Karikázd be a helyes válasz 

betűjelét! 

A Citrom 

B Dörmi 

C Leopold 

D Szigfrid 

 

3. Merre járt a hetvenkedő gólya? 

________________________________________________________________________ 

 

4. Kik nyerhetnek Dörmitől ajándékot? 

________________________________________________________________________ 

 

5. Hányan nyerhetnek Dörmitől ajándékot márciusban? 

________________________________________________________________________ 

 

6. Március melyik napján lesz a következő Dörmi Nap? 

________________________________________________________________________ 

 



 

7. Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

A barkács melléklet egy...  

A: aranyat röfögő disznó. 

B: fogpiszkálóból épített sárkány. 

C: kivágható játék. 

D: összeszerelhető gólya. 

 

8. Olvasd el a Tündérország történetét leíró részt, majd karikázd be a helytelen 
válasz betűjelét! 

A: A csillagok küldöttsége nem szereti az Éj királynőjét. 

B: A Hold a Jégkristály Palotában duzzog. 

C: Nem először olvashatunk az újságban az Éj királynőjéről.  

D: Valaki megbánthatta az Éj királynőjét. 

 

9. „Citrom varázsló torkán megakadt egy szálka. Leopold vitéz és Szigfrid, a 

sárkány kipiszkálják a szúrós csontocskát, és ezért különleges ajándékot kapnak. 

Egy aranyat röfögő disznót!” 

Szerinted milyen lehet Citrom varázsló? 

 

Falánk    Nagylelkű   Gazdag 

 

Karikázd be, melyik tulajdonság illik a legjobban Citrom varázslóra? Miért? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 



 

10. Szerinted mit kellene tennie a verébnek, hogy mindenki rá figyeljen, őt 

hallgassa? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

11. Mit tudunk meg Berciről és barátairól? Karikázd be, IGAZ-e vagy HAMIS! 

Mindenki Bercire vár.    IGAZ/HAMIS 

Nagyon szereti Mackó Fánit.    IGAZ/HAMIS 

Barátainál jobban szereti Mackó Fánit.  IGAZ/HAMIS 

Barátai nem akarnak kirándulni.  IGAZ/HAMIS 

 

12. Te melyik mesét olvasnád el legszívesebben ebből a számból? Karikázd be a 

kiválasztott mese címét és választásodat indokold is meg! 

Tündérország meséje   Citrom varázsló meséje 

A veréb meséje    Berci meséje 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 


