A favágó rejtvényei
Réges-régen élt egy király, aki nagyon szerette a rejtvényeket és a találóskérdéseket. Egy nap az erdőben
sétált, amikor meglátott idős favágót. Miután feltett neki egy kérdést, rájött, hogy milyen okos ember, ezért
még néhány kérdéssel próbára tette és az öregember mindegyikre tudott válaszolni. A királynak volt egy
elkényeztetett fia, ezért úgy döntött, hogy megleckézteti. Feltette neki négy kérdést és adott harminc napot
a válaszra. Amennyiben nem tud felelni a kérdésekre az idő leteltével, száműzi őt az országból. Szerinted
megtalálta a választ a herceg az összes kérdésre?
Készítsd el a favágót!

Kellékek:







WC-papír tekercs vagy kartoncső,
olló,
ragasztó,
filctoll, vagy színesceruza
papír,
nyomtató

Elkészítés menete:
Nyomtasd ki a kiválasztott kézműves sablont.
Színezd ki (ha a kézművesség fekete-fehér változatát használod) és vágd ki a sablon darabjait. A nagy
téglalap legyen világosbarna, zöld, szürke vagy kék nadrág és piros favágó ing, de hagyhatod, hogy a
gyerekek kreatívak legyenek vele!
Először ragassza fel a nagy téglalap alakú darabot, hogy a WC-papírgurigát befedje.
Ragassza az övet a nadrágtartóval együtt a WC-papírguriga közepe köré.
Ragassza a favágó sapkát a fejére.
Ragaszd a karokat a WC-papírguriga oldalára (Kaitlyn egy kicsit meghajlította a vállakat, hogy a karok
jobban kilógjanak).
Ragaszd a fejet a csőre.
Ragaszd a fejszét az egyik kézbe.
Ragaszd a csizmát a cső elejére.

Te mennyire vagy jó a rejtvényfejtésben?

Vízszintes

Függőleges

4. Kalapácshoz hasonlító éles eszköz, amit
a favágásnál használnak
5. Találós kérdés, feladvány
6. Sok fa, más növények és állatok élőhelye
7. Nem fiatal

1. Koronás uralkodó
2. A király fia
3. Járáshoz használt segédeszköz, amelyre
támaszkodni lehet
4. Ő vágja a fát az erdőben

Találós kérdések

1) Télen fázik, mégis levetkezik,
nyáron melege van, mégis felöltözik. Mi az?
2) Fúr-farag, de mégse ács, kopog, mint a kalapács.
Fák doktora, orvosa, erdőben az otthona.
3) Fák és bokrok katonásan egymás mellett sorakoznak,
kismadarak csicseregnek, mókusfiak szórakoznak.
Árnyas ösvényeit nagyon sokan kedvelik,
A mesékben néha kereknek is nevezik! Mi az?
4) Fent lakom az égen, melegít a fényem.
Sugárból van bajszom, este van, ha alszom.
5) Reggel négy lábon mászik,
délben két lábon jár,
este meg három lábon botorkál...
6) Szépnek tart felnőtt és gyerek,
pedig csúf hernyóból kelek.
7) Szürke színű a bundája, hosszú, vékony farkincája,
finom sajt a vacsorája, ravasz macska les reája.

1 – fa, 2 – harkály, 3 – erdő, 4 – nap, 5 – ember, 6 – pillangó, 7 – egér

