
 Lórika Szövegértés Feladatlap  
Alsó tagozat, 3. osztálytól, a könyv tizenötödik meséje alapján (115-128. oldal) 

GRATULÁLOK! BIZTOSAN NAGYON ÜGYES VOLTÁL! 

 

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

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

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

mese helyszíneit! 

________________________________________________________ 

  

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

Lórika; pirossal azt, amit Sarah és sárgával, amit Liza mondott!  
 

 

 

–  KI 
AKAAAAARJÁÁÁK 
VÁÁÁÁGNIIIII AZ 
ERDŐŐŐŐŐŐT!!! 

–  Utánam! Gyertek! 
Visszafestjük barnára a 
fákat, eltüntetjük a 
jeleket! Ezzel is időt 
nyerünk. 

–  Neeem baaaaj!! Azt 
mondjaaa, emlékeeezni 
akaaaar. 

–  Ne féljetek tőlem! 
Hallottam, hogy mi tör-
tént. Én is segíteni aka-
rok megmenteni az er-
dőt. 

–  Jaj nekem! Mi ez a 
szag? Csak nem egy 
aranymacska közeleg?! 

– Jó napot 
mindenkinek! Neked is, 
tigris, ne félj! Nincs 
kedvem küzdeni, én is 
szeretnék segíteni itt. 

– A ragadozókat arra 
kérem, hogy ne bántsák 
egymást és a többieket! 

– Aki megéhezett, és 
nem bízik magában, az 
menjen el, minél 
messzebbre a 
többiektől! 

– A többiek folytassák 
a munkát! Ameddig el 
nem fogy a festék, a 
majmok tudnak festeni, 
tessék, az én ecsetem is 
használhatjátok. 

– Mert belül is szép 
akarok lenni. Rájöttem, 
hogy kívül nem elég. 
Mert okos is vagyok. 

– Lala bundája festékes 
lett, és szeretném egy 
kicsit megnyírni, 
fodrász leszek. 

– Mondtam, hogy híres 
vagyok, és most sem 
felejtettek el megemlé-
kezni rólam. 
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4. Légy szíves, számozással állítsd sorba a történet eseményeit!  

___  Peti le szeretné vágni Lala bundájáról az összefestékezett szőrcsomókat.  

___  Az aranymacska túlzott önimádata, büszkesége továbbnő.  

___  Megérkeznek a sziamangok. 

___  Peti megtudja, hogy ki akarják vágni Csodaerdő fáit.  

___  Lórika értesíti a közös barátokat.  

___  Sarah megijed Lizától. 

 

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

szereplők megfelelő tulajdonságait! (Előfordulhat, hogy több 

szereplőhöz is köthető egy-egy tulajdonság…)  

 
Lórika izgatott 

 lelkes 

Peti segítőkész 

 tettre kész 

 rémült 

Sziamang gibbon  önfeláldozó 

 furfangos 

 jól értesült 

Liza körültekintő 

 beképzelt 

Szentkirályi doktor tájékozott 

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

segítségével! 
 

1. meg akarja 
menteni az 
erdőt, 
szeretné, ha 
mindenki 
megértené a 
másik beszédét 

2. szeretné 
megmenteni 
az erdőt, 
ugyanakkor 
hírnévre is 
vágyik 

3. szeretné 
megmenteni 
az erdőt 
törvényes 
intézkedés 
segítségével 

4. szeretné 
megmenteni 
az erdőt, időt 
szeretne 
nyerni a csellel 

 Lórika: ____ 

Peti: ____ 

  Szentkirályi doktor: ____ 

 Liza: ____  

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

a vonalra a következő szavak rokon értelmű kifejezéseit!  

kimerült:  __________________________________________ 

védelmez:   __________________________________________ 

ideges:   __________________________________________ 

eltüntet:  __________________________________________ 

szorgalmas:  __________________________________________ 

öröm:   __________________________________________ 

 

jókedv hajszolt tevékeny 
eldug buzgólkodó feldúlt 
vigyáz rá elgyötört oltalmaz 
nyugtalan eltüntet derű 
elrejt óv szorgos 
fáradt zaklatott boldogság 

  


