
 Lórika Szövegértés Feladatlap  
Alsó tagozat, 3. osztálytól, a könyv tizenegyedik meséje alapján (79-84. oldal) 

GRATULÁLOK! BIZTOSAN NAGYON ÜGYES VOLTÁL! 

 

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

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

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

tizenegyedik mese helyszíneit! 

________________________________________________________ 

  

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

Lórika; s pirossal azt, amit Lala mondott!  
 

 

 

 

 

– Gyertek vissza! Ez így 
é r v é n y t e l e n! 

– Miért kellett 
visszajönnünk? 

– Mi vooooolt a 
baaaaajjj? 

– A Leggyorsabb 
Orangután a mai 
napon, itt és most Lala 
volt! 

– A 
Leeeggyoooorsaaaab 
Fiúúú: Peeeeetiiiii!!! 

– Akkor én majd 
tapsolok egyet, és erre 
indul a futás, rendben? 

– Kihirdetem az 
eredményeket. Mivel a 
jelenlévők nem is 
hasonlítanak egymásra, 
erejük nem 
összemérhető. 

– Te ki vagy? – Tudjátok, hogy mit? 
Olvastam, hogy az 
apukája meg az 
anyukája énekelnek egy 
dallamot, amit a kicsi-
nyeiknek is 
megtanítanak. 

– Okkooooosss!!! 
Bravisszimóóó! 

– Lórika! Beszéltesd! 
Kérdezd meg, hogy ke-
rül ide, és hol vannak a 
szülei! 

– Mit teeeegyüünk? 
Miiiit teeeegyüünk? 
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4. Légy szíves, számozással állítsd sorba a történet eseményeit!  

___ Peti leállítja a futóversenyt, mert azt nem tartja igazságosnak,  

       sportszerűnek. 

___ A kis Georgi sírva, hüppögve magyarázza, hogyan tévedt el.  

___ Peti azt javasolja Lalának és Lórikának, hogy fussanak versenyt. 

___ Lala nem érti, miért kellett elölről kezdeni a versenyt.    

___ Peti kitalálja, hogyan keressék meg Georgi szüleit.  

___ Lórika aprócska madárlábain lelkesen szökdécsel, majd felröppen. 

 

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

szereplők megfelelő tulajdonságait! (Előfordulhat, hogy több 

szereplőhöz is köthető egy-egy tulajdonság…)  

 
Lórika elveszett 

 segítőkész 

 elszánt 

Lala sportszerű 

 kétségbeesett 

 igazságos 

Peti boldog 

 sértődékeny 

 rémült 

Georgi felszabadult 

 szomorú 

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

segítségével! 
 

1. szeretné megnyerni a 
futóversenyt, szeretné, 
ha mindenki a két lábán 
szaladna, mint ő 
 

2. szeretné megnyerni a 
futóversenyt a fákon 
kapaszkodva és négy 
lábon ugrálva 

3. szeretné 
megnyerni a 
futóversenyt, s 
szeretne magasan 
röpülni 

 Lórika: ____ 

Peti: ____ 

  Lala: ____  

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

a vonalra a következő szavak rokon értelmű kifejezéseit!  

méltatlankodik: __________________________________________ 

sértődött:   __________________________________________ 

cammog:   __________________________________________ 

csalás:  __________________________________________ 

oltalom:  _________________________________________ 

turpisság:  __________________________________________ 

 

megbotránkozik megbántódott elégedetlenkedik 
ravaszság szemfényvesztés pártfogás 
becsapás felháborodik mendegél 
felháborodott bandukol átverés 
védelem duzzogó kullog 
biztonság furfang fondorlat 

 

 


