
Név 
 
 
Iskola 
 
 
Osztály 
 
Karikázd be a helyes választ! 
 
1. Tobynak az ebéd utáni alvás előtt két dolog járt az eszében 
a. palacsinta és hatalmas távirányítós helikopter 
b. játszótér és foci 
c. cicája és a kutyusa 
 
2. Lolának két copfja volt és … haja 
a. fekete 
b. szőke 
c. vörös 
 
3. Mit kapott Toby születésnapjára a szüleitől?  
a. mesekönyveket, labdát és társasjátékot 
b. kisautót és lufikat 
c. sok-sok csokit és egy társasjátékot 
  
4. Kik az éjszakai tündérek? 
a. nincsenek ilyen tündérek 
b. a titoktündérek helyettesítői 
c. vénséges vén tündérek 
 
5. Betegség ellen használd a … 
a. varázssálat 
b. varázsceruzát 
c. varázssapkát 
 
6. Mikor marad a tükör szegélyének a széle kék színű?  
a. a szíved mosolyog a szád nem 
b. ha csak a szád mosolyog a szíved nem 
c. ha a szád is és a szíved is mosolyog 
 
7. Hol készült a közös kép, amit Lola adott Tobynak? 
a. a játszótéren 
b. otthon 
c. az óvodában 
 
8. Lola a játszótéren tetőtől talpig … színben pompázott 
a. fehér  
b. arany 
c. ezüst 
 
9. Milyen színű haja volt annak a tanító néninek, aki majdnem 
elriasztotta Tobyt az iskolából?  
a. szőke 
b. vörös 
c. fekete 
 
10. Különleges történések előtt Lolának mindig bizsereg a … 
a. nózija 
b. a bal füle 
c. az álla 
 
11. Tőle kapta Lola a mobiltelefonját.  
a. a Fogtündértől 
b. a Tündérkirálynőtől 
c. Carolától 

 
12. Lola kedvenc ételei a következők:  
a. rántott hús, borsó, krumpli 
b. karfiol, sárgarépa, tejbegríz 
c. alma, körte, dió 
 
13. Mi volt a második próbatétel?  
a. a bátorság/vállalkozás a próbatételre 
b. a csoki/az önzetlenség próbája 
c. a szeretet és segítőkészség próbája 
 
13+1. Ki lett végül Tündérország Örökös Hőse? 
a. Toby 
b. Lola 
c. Lili 
 
 
 Írd a pontozott vonalra a megfelelő varázskellékeket! 
 
1. Jókedvűvé tesz, elégedetté önmagaddal  
 
………………………………… 
 

2. Figyeli, hogy vigyázol-e a holmidra, és ha igen, segít 
megtalálni az elveszetteket 
 
……………………………… 
 

3.Segít valóra váltani az álmaidat  
 
…………………………………………….. 
 

4. Ha fogytán az önbizalmad, mindig segít  
 
………………………………….. 
 

5. Jó dolgok rajzolására való. Ha beteg vagy, gyorsabban 
meggyógyulhatsz vele 
 
…………………………….. 
 

6. Segít megnyugodni, ha igazán mérges vagy  
 
………………………………. 
 

7. Segít, ha félsz a sötétben, vagy nem tudsz elaludni  
 
…………………………… 
 

8. Ez a varázskellék is segít, ha kételkednél valamiben, csak 
azért, mert nem láttad 
 
………………………………. 
 

9. Varázskellék-tároló arra a célra, hogy minden nap használhasd 
őket és a titkokat 
 
 ………………………….. 
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