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…………………………………………………………………….. 

NÉV 

 

Lakcím: ……………………………………………. 

Iskola: ……………………………………………... 

Osztály: ……………………………………………. 

E-mail cím: ………………………………………... 

Telefonszám: ……………………………………… 



1.  Feladat 

Életrajz 

 

Beck Andrea 1977-ben született ……………….. Diplomát szerzett 

kommunikációs, majd ………………… területen.  

 

Első könyve, A Titoktündér című, pozitív gondolkodást és önbizalom növelését 

fejlesztő mesekönyv, …………… jelent meg …….. mesével, és rövid idő alatt 

jelentős olvasótáborra tett szert. A könyv 2013. ……………….. új külsőt kapott  

és további négy új mesével bővült. 

 

A Titoktündér-sorozat ……………. része: A Titoktündér- A Titok Klub címmel 

2013. …………………. jelent meg. 

 

Mindkét könyv megtisztelő jelölést kapott a 2013-ban megjelent legsikeresebb 

könyvek között a Libri 2013. évi ………………díjára. 

 

2014-ben ismét két kötettel bővült A Titoktündér-család: 

Nyáron a sorozat harmadik része, ……………………. - ……………………, 

majd decemberben a negyedik kötete, ……………………. - ……………………. 

jelent meg, és került szinte azonnal a sikerlistákra. 

 

A szerző egy másik írása "……………………." címmel bekerült a Médiaúnió által 

2012-ben megjelentetett, "Mesélj mindennap!" elnevezésű kampány keretében 

kiadott mesekönyvbe. 

 

 



 

2. Feladat  

Igaz – Hamis 

(Húzd alá a helyes választ! Indokod is meg!) 

 

1. A Titoktündér című könyv honlapcíme www.titoktunder.hu 

Igaz - Hamis  

2. Toby iskolás kisfiú. 

 Igaz - Hamis 

3. Tobynak egy teniszlabda méretű kisfiú ült az orrán. 

 Igaz - Hamis 

4. Polly a szekrény tetejéről vigyázza Toby álmát. 

 Igaz - Hamis 

5. Toby kedvenc kisautójának piros a színe. 

 Igaz - Hamis 

6. Toby Tinát az óvodában ismerte meg. 

 Igaz - Hamis 

7. Toby kishúgát Lilinek hívják. 

 Igaz - Hamis 

8. Toby ősszel még nem megy iskolába. 

 Igaz - Hamis 

9. Lolának és Tobynak négy próbatételt kellett kiállni. 

 Igaz - Hamis 

10. Toby két tanító nénije Marika néni és Jutka néni. 

 Igaz - Hamis 



3. Feladat 

TOTO 

(Húzd alá a helyes választ!) 

 

1. Tobynak az ebéd utáni alvás előtt 2 dolog járt a fejében. 

palacsinta és hatalmas távirányítós helikopter 

játszótér és foci 

cicája és a kutyusa 

 

2. Lolának két copfja volt és ……………… haja. 

fekete 

szőke 

vörös 

 

3. Mit kapott Toby születésnapjára a szüleitől? 

mesekönyveket, labdát és társasjátékot 

kisautót és lufikat 

sok-sok csokit és egy társasjátékot 

 

4. Kik az éjszakai tündérek? 

nincsenek ilyen tündérek 

a titoktündérek helyettesítői 

vénséges vén tündérek 

 

5. Betegség ellen használd a ….. 

varázssálat 

varázsceruzát 

varázssapkát 

 

6. Mikor marad a tükör szegélyének a széle kék színű? 

ha a szíved mosolyog a szád nem 

ha csak a szád mosolyog a szíved nem 

ha a szád is és a szíved is mosolyog 

 

7. Hol készült a közös kép, amit Lola adott Tobynak? 

a játszótéren 

otthon 

az óvodában 



 

8. Lola a játszótéren tetőtől talpig …… színben pompázott. 

fehér 

arany 

ezüst 

9. Milyen színű haja volt annak a tanító néninek, aki majdnem elrémisztette  
Tobyt az iskolától. 

szőke 

vörös 

fekete 

 

10. Különleges történések előtt Lolának mindig bizsereg a ….. 

nózija 

a bal füle 

az álla 

 

11. Tőle kapta Lola a mobiltelefonját. 

a Fogtündértől 

a Tündérkirálynőtől 

Carolától 

 

12. Lola kedvenc ételei a következők: 

rántott hús, borsó, krumpli 

karfiol, sárgarépa, tejbegríz 

alma, körte, dió 

 

13. Mi volt a második próbatétel? 

a bátorság/vállalkozás a próbatételre 

a csoki/az önzetlenség próbája 

a szeretet és segítőkészség próbája 

 

13+1. Ki lett végül Tündérország Örökös Hőse? 

Toby 

Lola 

Lili 



4. Feladat 

Varázskellékek 
 

(Írd a pontozott vonalra a megfelelő varázskellékeket!)
  

 

Jókedvűvé 
tesz, elégedetté 
önmagaddal.  

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

 (………………….) 

Segít valóra 
váltani az 
álmaidat.  

(…………..) 

Ha fogytán az 
önbizalmad 
mindig segít.  

(………………..) 

Segít megnyugodni, 
ha igazán mérges 

vagy.  

(………………….) Segít, ha félsz a 
sötétben vagy nem 

tudsz elaludni.  

(…………………) 

Jó dolgok rajzolására 
való. Ha beteg vagy, 

gyorsabban 
meggyógyulhatsz 

vele. 

 (…………………) 

Varázskellék-tároló 
arra a célra, hogy 

minden nap 
használhasd őket és 

a titkokat.  

(………………..) 

Veszekedés 
ellen.  

(……………..) 

Ez a varázskellék is 
segít, ha kételkednél 
valamiben, csak azért 

mert nem láttad.  

(…………………) 



5. Feladat
Keresztrejtvény

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

1. Így hívják a verekedős fiút az óvodában.
2. Ha jókedvű vagy, a varázstükör széle átváltozik 
……………….. .
3. Hány titkot kell tudni, hogy megkaphasd a 
varázsórát?
4. Lola akkora méretű volt, mint egy …..
5. Ki az a tündér, akivel Lola együtt járt 
tündérképzőbe, és akivel gyerekkoruk óta 
barátok?
6. Ő Toby legjobb fiú barátja.
7. Így hívják a Titoktündért?
8. Ezek hangja hívta vissza Lolát tündérországba. 
9. Tobias beceneve.
10. Toby szerint ez a legfinomabb csoki a világon.
11. Mit adott Lola a párnán kívül Tobynak első 
találkozásukkor?

12. Ebben volt a varázspor.
13. Ő Lola helyettesítő tündére.
14. Mi volt aznap Lola lábán, mikor elveszett a kisautó?
15. Kivel kell versenyeznie Lolának a kulcsokért?
16. Toby álomajándéka. Fantasztikus ……….. .
17. Így hívják az undok tündért.
18. Hová dobta Toby a varázskavicsot?
19. Mit tett Carola Tündérország kulcsával?
20. Hány éves Lola?
21. Mi tette láthatatlanná Tobyt és Lolát, mikor benne 
ültek?
22. Ő az óvoda fő csúfolódója.
23. Ő Toby legjobb lány barátja.

Megfejtés: ......................................................
.........................................................................



6. Feladat
Varázsrajz

(Biztos Neked is van Titoktündéred! 

Rajzold le, hadd lássa mindenki!  
A képet az alábbi keretbe rajzold!) 

 




