Κουίζ

Έχεις διαβάσει το βιβλίο «Ο Κρεμμυδάκης και η παρέα του»; Πόσο καλά
γνωρίζεις τον Κρεμμυδάκη; Απάντησε στις ερωτήσεις του κουίζ για να
διαπιστώσεις αν είσαι Τέλειο Κρεμμυδάκι, Περίπου Κρεμμυδάκι ή Για Να σε
Κλαίνε τα Κρεμμυδάκια.

1. Συμπλήρωσε τη φράση.
Ο Κρεμμυδάκης...
Α. είναι ένας μικρός σκανταλιάρης που θέλει μόνο να κάνει αταξίες.
Β. δεν θέλει να πηγαίνει στο σχολείο.
Γ. δεν αντέχει την αδικία.

2. Ποια συμβουλή δίνει ο Κρεμμύδαρος στον γιο του, τον Κρεμμυδάκη;
Α. Να φροντίσει τη μητέρα και τα αδέλφια του.
Β. Να γυρίσει τον κόσμο, να μορφωθεί.
Γ. Να μην καταλήξει στη φυλακή.

3. Ποιο είναι το πρώτο πρόσωπο που βοηθάει ο Κρεμμυδάκης, αψηφώντας
τον ιππότη Ντομάτα;
Α. Το Φραγκοστάφυλο.
Β. Τον Φασολάκη.
Γ. Τον κυρ Κολοκύθη.

4. Πού έκρυψαν ο Κρεμμυδάκης και οι φίλοι του το σπίτι, για να μην το
βρει ο Ντομάτας;
Α. Στο κελάρι του μαστρο-Σταφίδα
Β. Στη στοά του Τυφλοπόντικα.
Γ. Μέσα στο δάσος.

5. Πώς λέγονται οι φρουροί του πρίγκιπα Λεμόνη;
Α. Λεμόνηδες.
Β. Σαπιολεμόνηδες.
Γ. Μανταρίνοι.

6. Από ποια αρρώστια πάσχει ο υποκόμης Κερασάκης;
Α. Μελαγχολία.
Β. Αλλεργία.
Γ. Ασυγκράτητη πείνα.

7. Πού θα βρεθεί ο Κρεμμυδάκης προσπαθώντας να βοηθήσει τον
Αρκούδο;
Α. Στο τσίρκο.
Β. Στον ζωολογικό κήπο.
Γ. Σε μια σπηλιά.

8. Ποιος θα ανοίξει κατά λάθος την πόρτα και θα αφήσει τον Κρεμμυδάκη
και την παρέα του να μπουν στο κάστρο;
Α. Ο βαρόνος Πορτοκάλης και ο δούκας Μανταρίνης.
Β. Ο μίστερ Καρότος.
Γ. Το Φραγκοστάφυλο.

9. Τι δουλειά κάνει ο μίστερ Καρότος;
Α. Μανάβης.
Β. Ντέτεκτιβ.
Γ. Δάσκαλος.

10. Τι κρεμόταν από τον ψηλότερο πύργο του κάστρου στο τέλος της
ιστορίας;
Α. Η σημαία της Δημοκρατίας.
Β. Τα ρούχα του πρίγκιπα Λεμόνη.
Γ. Μια επιγραφή, που έλεγε «Κάτω οι κατεργάρηδες».

Σωστές απαντήσεις: 1 – Γ, 2 – Β, 3 – Γ, 4 – Γ, 5 – Β, 6 – Α, 7 – Β, 8 – Α, 9 – Β, 10 – Α.

Αν έχεις από 8 ως 10 σωστές απαντήσεις, είσαι ένα Τέλειο Κρεμμυδάκι. Ο
Κρεμμυδάκης και όλη του η παρέα θα είναι πολύ περήφανοι για σένα!
Αν έχεις από 5 ως 7 σωστές απαντήσεις, είσαι ένα Περίπου Κρεμμυδάκι.
Μπορείς εύκολα να γίνεις ένα Τέλειο Κρεμμυδάκι, αρκεί να προσπαθήσεις
λίγο περισσότερο.
Αν έχεις μέχρι 4 σωστές απαντήσεις, είσαι… Για Να σε Κλαίνε τα
Κρεμμυδάκια. Μην στενοχωριέσαι, όμως. Διάβασε ξανά το βιβλίο σου,
απόλαυσέ το, και σίγουρα την επόμενη φορά θα δώσεις περισσότερες
σωστές απαντήσεις.

