
 Lórika Szövegértés Feladatlap  
Alsó tagozat, 3. osztálytól, a könyv tizenkettedik meséje alapján (85-91. oldal) 

GRATULÁLOK! BIZTOSAN NAGYON ÜGYES VOLTÁL! 

 

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

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

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

dik mese helyszíneit! 

________________________________________________________ 

  

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

Lórika; s pirossal azt, amit a béka mondott!  
 

 

 

– Lórika! Segíts, kérlek! 
Beszélj vele! 

– Majd mi segítünk 
neked, Georgi! 
Kezdődjék az énekóra! 

– Lórrrriiikkkaaaa 
tanáááársegéééd! 

– Kérlek, hogy mindent 
tolmácsolj Lalának és 
Georginak! 

– Miamammmaaa, 
miamammaaa, 
miamammaaa, 
miamammmaaa, má, 
mé, mí, mó, mú 

– Miaaaaaa-mammaa! 
MIIIIIAAAAÚÚÚ!! 

– Mendegél a 
mandarin, lá, emelek… 

– Aaaaaa maaandariiiin 
gyüüümööölcs! 

– Nem csak gyümölcs 
lehet. Tanultuk az is-
kolában. A kínai 
gyerekek ezt a nyelvet 
tanulják, és így hívták a 
hivatalnokokat a 
császárnál Kínában. Ez 
egy foglalkozás is. 

– Kuruuuuuttty, 
kuuuuutttty, brekeke, 
brekekeke. 

– Akkor mutasd meg, 
hogy kell! Olyan szé-
pen énekelsz! 

– Haha! Ti egy 
sziamangot tanítotok 
énekelni? Haha! Nem 
is tudtok kuruttyolni! 
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4. Légy szíves, számozással állítsd sorba a történet eseményeit!  

___ Lórika hízelegni kezd a titokzatos idegennek.  

___ Peti bátorítja Georgit.  

___ A béka éneklése hallatszik: a kis Georginak eszébe jut a dallam.  

___ Lala csak nyögdécsel, nem tudja Petit utánozni.  

___ Peti elkezdi a beéneklést vezetni.  

___ Lórika nem érti, hogy miért is mendegélhetne egy gyümölcs.  

 

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

szereplők megfelelő tulajdonságait! (Előfordulhat, hogy több 

szereplőhöz is köthető egy-egy tulajdonság…)  

 
Lórika lelkes 

 szófogadó 

 elszánt 

Lala titokzatos 

 felfújható torokzacskójú 

 igyekvő 

Peti magabiztos 

 okoskodó 

 irányító 

Béka nagyravágyó 

 tájékozott 

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

segítségével! 
 

1. szeretné 
megtanítani az 
állatokat 
énekelni, hátha 
Georgi is 
rázendít 

2. szeretné 
megértetni a 
többiekkel, 
hogy Peti 
miről beszél 

3. szeretné a 
szüleit 
megtalálni 

4. szeretne 
szerepelni 
igazi 
közönség 
előtt 

 Lórika: ____ 

Peti: ____ 

  béka: ____ 

Georgi: ____  

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

a vonalra a következő szavak rokon értelmű kifejezéseit!  

biztat:   __________________________________________ 

nekiveselkedik:  __________________________________________ 

dereng:   __________________________________________ 

morfondírozik: __________________________________________ 

kérlel:   __________________________________________ 

álmodozás:  __________________________________________ 

 

nekilát buzdít tűnődik 
eszébe jut rémlik ábrándozás 
ösztönöz könyörög felbátorít 
hozzákezd gondolkozik esdekel 
felsejlik merengés rimánkodik 
töpreng nekiiramodik révedezés 

 

 


