
 Lórika Szövegértés Feladatlap  
Alsó tagozat, 3. osztálytól, a könyv első meséje alapján (7-15. oldal) 

GRATULÁLOK! BIZTOSAN NAGYON ÜGYES VOLTÁL! 

 

 

1. Légy szíves, sorold fel az első mese szereplőit!  

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

2. Hol játszódik a történet? Légy szíves, nevezd meg az első mese 

helyszínét! 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

  

3. Légy szíves, színezd ki kékkel azt, amit Szentkirályi doktor 

mondott; zölddel azt, amit Peti mondott; s pirossal azt, amit 

Lórika mondott!  

– Rendben, de utána 
indulnunk kell, anya 
már biztosan aggódik 
értünk. 

Minden nyelven beszél. 
De még az állatok 
nyelvén is ért. Csoda-
madár, én mondom, jól 
járnak vele! 

– Ő egy papagáj. Szumba 
szigetén őslakos, úgyhogy 
tulajdonképpen mi 
vagyunk az ő vendégei. 

– Kérlek, kérlek, vedd 
meg nekem! Nagyon 
fontos! Nem hagyhat-
juk itt! Nézd, milyen 
szép! 

– Jaj, szegényke! 
Biztosan megütötte 
magát! 

– Soha többé nem 
hagyhatod magára! Az 
nagyon fájna neki. 

– Okooos! Príííma! 
Okooooos! 
Braaavóóóóó! 
Prííííímaaaa! 
Bravisszimóóóóóóó! 

– Ebből a fajtából csak 
ő az egyetlen, nálam 
nevelkedett, remek 
hangutánzó, igazi kis 
bohóc! 

– Jaj, de jó, Lórika! 
Hallottad? Hazaviszünk, 
és barátok leszünk!  
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4. Légy szíves, számozással állítsd sorba a történet eseményeit!  

 

___ Apa és fia Szumba szigetére kirándul.  

___ Szentkirályi doktor megveszi a kakadut az árustól.  

___ Peti egy gyönyörű madarat látott meg az egyik kalitkában.  

___ Az árus kinyitja a kalitkát, s Lórika azonnal Peti vállára ugrik.  

___ Lórika leesik a faágról, miközben megpróbál tapsolni a szárnyaival.  

___ Dr. Szentkirályi György, családjával együtt Szumátra szigetére költözött.  

 

5. Légy szíves, kösd össze az összetartozó párokat! Keresd a 

szereplők megfelelő tulajdonságait! (Előfordulhat, hogy több 

szereplőhöz is köthető egy-egy tulajdonság…)  

 

Dr. Szentkirályi György nagy a rábeszélőkészsége, 
barátságos 
 

Peti megfontolt, előrelátó  
 

az árus lelkes, szeleburdi 

Lórika figyelmes, barátságos 
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6. Légy szíves, csoportosítsd a szereplők szándékát a számok 
segítségével! 

 
1. sietni 

szeretne 
haza 

2. régóta 
szeretne 
új barátot 

3. jó üzletet 
szeretne 
kötni 

4. szeretné, ha 
hazavihetné új 
felfedezettjét 

Peti: ____ 

 Szentkirályi doktor: ____ 

 az árus: ____ 

 Lórika: ____ 

 

7. Hogyan mondanád másként? Légy szíves, keresd meg, és írd 

a vonalra a következő szavak rokon értelmű kifejezéseit!  

aprócska:  __________________________________________ 

magával ragadta: __________________________________________ 

aggódik:  __________________________________________ 

hatalmas:  __________________________________________ 

restellte:  __________________________________________ 

óvatosan:  __________________________________________ 

 

lenyűgözte nyugtalankodik elvarázsolta 
vigyázva picike óriási 
szégyellte roppant nagy kicsike 

 


