
 Lórika Nyelvtan Feladatlap 
6. osztály 

 
 

GRATULÁLOK! BIZTOSAN NAGYON ÜGYES VOLTÁL! 

 

1. Légy szíves, húzd alá a szövegben az igéket! 

Szegény tigris még nem is volt olyan nagy, egészen fiatal állat lehetett, szinte 

még kölyök. A szumátrai tigris gyönyörű állat. Narancssárga bundáját vékony 

fekete csíkok díszítik (ennek a tigrisfajnak a legvékonyabbak a fekete csíkjai), 

a pofáját és a homlokát hófehér szőr borítja, és két fehér folt ékesíti a fülét is. 

Ő a legkisebb növésű tigris. Nagyon izmos, mégis könnyed a mozgása. Nem 

is sétál, van valami fenséges a mozdulataiban, szinte vonul. Ezért volt most 

különösen szomorú látvány így, csapdában. Az orangután nagyon megsajnálta, 

szinte egy pillanat alatt elhatározta, hogy segíteni fog rajta.  

 

2. Légy szíves, válaszd ki a főneveket, húzd alá ezeket! 

tigris, fiatal, ennek, legvékonyabbak, könnyed, mozgása, szomorú, 

megsajnálta, pillanat, elhatározta, orangután, mozdulataiban, segíteni, 

szumátrai, hófehér, sétál, gyönyörű, fenséges, csíkok 

3. Légy szíves, pótold a hiányzó mellékneveket az alábbi 
szövegben! 

_________ tigris még nem is volt olyan _____, egészen ________ állat 
lehetett, szinte még kölyök. A szumátrai tigris _______állat. ___________ 
bundáját vékony ________ csíkok díszítik (ennek a tigrisfajnak a 
legvékonyabbak a _________ csíkjai), a pofáját és a homlokát ________ szőr 
borítja, és két ______  folt ékesíti a fülét is. Ő a  ____________  növésű tigris. 
Nagyon_______, mégis ________ a mozgása. Nem is sétál, van valami 
___________ a mozdulataiban, szinte vonul. Ezért volt most különösen 
__________ látvány így, csapdában. Az orangután nagyon megsajnálta, szinte 
egy pillanat alatt elhatározta, hogy segíteni fog rajta.  
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4. Légy szíves, írd át a következő igéket E/2. személybe, 
felszólító módba! 

sétál  
vonul  
elhatározza  
segít  
elszaladni  
faggatja  
megszólította  
tudja  

 

5. Légy szíves, pótold a hiányzó névmásokat! 

„Reménytelen eset…” – gondolta Lala, és mosolygott is _________, hogy még 

_____ szorult helyzetben is ______ félelmetesnek szeretne látszani __ a kis tigris. 

Nem késlekedhetett, elindult hát a _________ Majd együtt kitalálják, ______ 

segítsenek a bajba jutott állaton.  

– Most _______ mééégy? Rrrrrrrrr!!!! Neeee meeerj itthagyniiii!!! 

– Hozok segítséget! – kiáltotta Lala, s már el is tűnt a lombkoronák közt. Lórikával 

gyorsan megbeszélte a helyzetet, Lórika pedig elmondta Petinek, hogy ____ ta-

pasztalt Lala. ___ döntöttek, hogy nem késlekedhetnek, s __________ elindultak 

a hang irányába. Lala az ágakon, kicsit előttük haladt, mutatva az utat. Lórika Peti 

vállán utazott, de néha felröppent, hogy jobban lásson. _______ már egészen 

közel voltak, az üvöltés is egyre hangosabb lett. Ekkor Lórikának támadt egy 

ötlete.  

 


