
 Lórika Szövegértés Feladatlap  
Alsó tagozat, 3. osztálytól, a könyv tizennegyedik meséje alapján (104-114. oldal) 

GRATULÁLOK! BIZTOSAN NAGYON ÜGYES VOLTÁL! 

 

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

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

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

dik mese helyszíneit! 

________________________________________________________ 

  

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

Bima; pirossal azt, amit Lórika mondott!  
 

 

 

 

–  Apa! Légy szíves, 
vigyél magaddal! Jó le-
szek, ígérem! Szót 
fogadok!  

–  Ő a maláj 
cibetmacska. A 
viverrák neméből. Biz-
tosan vadászni indult. 

–  Laaalaaa ááálmooos. 

–  Mint nálunk a róka? – Szerintem ez a 
macska most éhen 
marad. 
 

–  Én is megvédem 
Anyát és Lórikát is. 

Az egy kancsil. 
Leginkább a jávai 
kancsilra hasonlít, de 
nézd csak! Egérszerű 
feje van, és olyanok a 
patái, mint egy szarvasé. 

–  Vigyázz kancsil! Ott 
a macska! 
 

–  Lóóórrrrikaaa 
szupppeersztááár! 

–  Százlábúakat, 
ezerlábúakat, de kisebb 
emlősöket is, például: 
egeret. 

–  Apa! Te is megvéded 
Anyát, ha valaki bán-
tani akarja, ugye? 

–  Na, induljunk haza! 
Ezzel a szurkolócsa-
pattal úgysem tudok 
ma több felvételt 
készíteni. 
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4. Légy szíves, számozással állítsd sorba a történet eseményeit!  

___  Lórika hatalmasat kiált a kancsilnak, hogy az észrevegye a cibetmacskát. 

___ Egy ragadozó szeme csillan meg a sötétben. 

___ Bima javasolja, hogy menjenek haza, mert nem tud felvételt készíteni. 

___ Lórika énekel és táncol a játék mackó pulóverében. 

___ A ravasz kancsil becsapja a maláj cibetmacskát.  

___ Szentkirályi doktor megengedi Petinek, hogy Lórikát is elvigye magával  
       az éjjeli vadlesre. 

 

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

szereplők megfelelő tulajdonságait! (Előfordulhat, hogy több 

szereplőhöz is köthető egy-egy tulajdonság…)  

 
Lórika éhes 

 ravasz 

 picike 

Peti lopakodó 

 mókás 

 szófogadó 

Kancsil fürge 

 kíváncsi 

 kíméletlen 

Maláj cibetmacska izgága 

 fegyelmezett 

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

segítségével! 
 

1. nem szeretne 
zsákmány 
lenni, szeretne 
megmenekülni 

2. szeretné 
megmenteni a 
kis kancsilt  

3. szeretne minél 
többet tudni az 
állatokról, 
kíváncsi 
mindegyikükre 

4. sikeres 
vadászatra 
törekszik 

 Lórika: ____ 

Peti: ____ 

  kancsil: ____ 

 maláj cibetmacska: ____  

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

a vonalra a következő szavak rokon értelmű kifejezéseit!  

ravasz:  __________________________________________ 

szabadkozik:  __________________________________________ 

lelkesedett:   __________________________________________ 

elriaszt:  __________________________________________ 

átvészel:  __________________________________________ 

derültség:  __________________________________________ 

 

elijeszt magyarázkodik túlél 
lelkendezett dörzsölt rajongott 
kibír jókedv fortélyos 
fondorlatos elrettent szabódik 
kiáll vidámság megfutamít 
el volt ragadtatva mentegetőzik kedélyesség 

 


