
 Lórika Szövegértés Feladatlap  
Alsó tagozat, 3. osztálytól, a könyv tizedik meséje alapján (73-78. oldal) 

GRATULÁLOK! BIZTOSAN NAGYON ÜGYES VOLTÁL! 

 

1. Légy szíves, sorold fel a tizedik mese szereplőit!  

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

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

helyszíneit! 

________________________________________________________ 

  

3. Légy szíves, színezd ki kékkel azt, amit Peti; zölddel azt, amit 

Lórika; s pirossal azt, amit Szentkirályi doktor mondott! (Vigyázz! 

Lehet, hogy egy-két „kakukktojást” is találsz.) 
 

 

– Ne félj, Anya, ő a 
barátunk: Lala! Teljesen 
szelíd. Meg nagyon 
ügyes is. Még segíteni is 
tud neked! 

– Itt meg mi történt? – Lóóórrrikaaa 
szabaad! Lóóórrrikaaa 
szabaaaad! 

– Azt hiszem, ezt neked 
kell elmesélned, Peti. 

– Anya megijedt 
Lalától.  

– Persze, hogy 
rendben, Apa! Naná, 
hogy rendben! Szívesen 
segítünk, és szabadok 
vagyunk! 

– Anyaaa megijeeeedt!!! – Úgy látjuk, hogy nem 
lehet bezárni két hétre 
a szünidőben sem 
téged, sem szegény 
Lórikát. 

– Légy szíves, kisfiam, 
adj még egy tojást a 
hűtőből! 

– Kösssszönöööm 
szééépeeen a 
reeeggeliiit! 

– Köszönöm szépen a 
reggelit! 
 

– Segíthettek 
édesanyádnak a 
házimunkában. Ha 
elkészültetek, akkor 
mehettek játszani. 
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4. Légy szíves, számozással állítsd sorba a történet eseményeit!  

___ Peti rendet rak a saját szobájában, s ki is takarítja azt.  

___ Peti és Lórika mosogatnak a közös reggeli után.  

___ Szentkirályi doktor véget vet a szobafogságnak.  

___ Szentkirályiné megijed az orangutántól.   

___ Lala, Lórika és Peti is dicséretet kap az anyukától.  

___ Lórika folyamatosan irányítja Lalát takarítás közben.  

 

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

szereplők megfelelő tulajdonságait! (Előfordulhat, hogy több 

szereplőhöz is köthető egy-egy tulajdonság…)  

 
Lórika ügyes 

 szeretetteljes 

 kitartó 

Lala gondoskodó 

 lelkes 

 igazságos 

Peti igyekvő 

 jó megfigyelő 

 készséges 

Szentkirályiné kedves 

 vidám 

 segítőkész 
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6. Légy szíves, csoportosítsd a szereplők szándékát a számok 

segítségével! 
 

1. szeretne 
segíteni az 
anyukának, 
szeretné, ha a 
megkedvelnék 

2. szeretné, ha 
kisfia 
megértené: 
fontos segíteni a 
közös 
munkában 

3. szeretne 
kiszabadulni a 
szobafogság-
ból, szeretne a 
takarításban 
segíteni Lalának 

4. szeretne segíteni 
az anyukájának, 
szeretné 
kiváltani magát a 
szobafogságból 

 Szentkirályi doktor: ____ 

 Lórika: ____ 

Peti: ____ 

  Lala: ____  

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

a vonalra a következő szavak rokon értelmű kifejezéseit!  

népszerű:  __________________________________________ 

izgalmas:   __________________________________________ 

surran:   __________________________________________ 

készséges:  __________________________________________ 

hozzálát:  _________________________________________ 

rikácsol:  __________________________________________ 

 

önzetlen somfordál nekirugaszkodik 
nekikezd rikoltozik híres 
lopakodik figyelemfelkeltő rikkant 
nevezetes szolgálatkész lélegzetelállító 
érdekfeszítő közismert hozzáfog 
segítőkész settenkedik kiáltozik 

 


