
 Lórika Szövegértés Feladatlap  
Alsó tagozat, 3. osztálytól, a könyv tizenhatodik meséje alapján (129-138. oldal) 

GRATULÁLOK! BIZTOSAN NAGYON ÜGYES VOLTÁL! 

 

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

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

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

mese helyszíneit! 

________________________________________________________ 

  

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

Lórika; pirossal azt, amit az anyuka mondott!  
 

 

 

– Lala, ne izegj-mozogj! 
Így Anya nem tudja le-
vágni a szőröd! 

– Petikém, kisfiam, 
hozd ide azt a tükröt! 
Nézd, Lala, milyen 
csinos majom lettél! 

– Ne félj, Apa! Mi 
Lórikával megszervez-
zük a házimunkát. 
Elmegyünk majd a 
piacra is, és bevásáro-
lunk. 

– Lóóórrrikaaaa 
neeeem tuuuudjaaa! 

– Lóóórrikaa Petiii 
maaadaaraa! 
Lóóórrriikaa Peti 
baaarááátjaaaa! 

– Én jobban szeretnék 
egy öcsit. Akkor valakit 
megtaníthatnék egy 
csomó dologra, együtt 
kirándulhatnánk, meg 
fociznánk. 

– Lóóóórrrrikaaaaaa 
Budaaapestreee 
utaaaziiiiiik! 
Lóóórrriiiikaa 
utaaaaaziiiik! 

– Neeeem keeeell 
csiiiiiip! Neeem keeeell 
csiiiip! 

– Az Európai Unió 
országaiba csak így 
lehet kisállatot bevinni. 

– Apa, biztos, hogy 
ezeket muszáj végigcsi-
nálni? 

– Sajnálom. De egy-
kettőre túl lesz rajta, 
meglátod!  
 

– Hacsak mi? Min 
gondolkodsz, Apa? 



 Lórika Szövegértés Feladatlap  
Alsó tagozat, 3. osztálytól, a könyv tizenhatodik meséje alapján (129-138. oldal) 

GRATULÁLOK! BIZTOSAN NAGYON ÜGYES VOLTÁL! 

 

 

4. Légy szíves, számozással állítsd sorba a történet eseményeit!  

___  Szentkirályi doktor megtalálja Lórika állategészségügyi iratait.  

___  Bima közli az örömhírt. 

___  Egy nagy banánhegy közelít a házhoz. 

___  Lórika nagyon megijed attól, hogy esetleg állatorvoshoz viszik.  

___  Lala nézegeti magát a tükörben. 

___  Peti felajánlja, hogy többet segítenek majd anyának a ház körül.  

 

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

szereplők megfelelő tulajdonságait! (Előfordulhat, hogy több 

szereplőhöz is köthető egy-egy tulajdonság…)  

 
Lórika erős 

 körültekintő 

Peti gondoskodó 

 aggodalmaskodó 

Szentkirályi doktor boldog 

 készséges 

Szentkirályiné rémült 

 izgatott 

 fáradékony 

Lala ragaszkodó 

 leleményes 

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

segítségével! 
 

1. szeretne 
gondoskodni a 
kismamáról, 
elegendő 
élelemmel 

2. szeretné 
elkerülni az 
állatorvost, és 
azt, hogy 
injekciót 
kapjon 

3. szeretne 
többet 
segíteni a 
szüleinek 

4. szeretné 
biztonságban 
tudni a 
kismamát, s az 
egész családot, 
Lórikával együtt 

 Lórika: ____ 

Peti: ____ 

  Szentkirályi doktor: ____ 

 Lala: ____  

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

a vonalra a következő szavak rokon értelmű kifejezéseit!  

lenyesegeti:  __________________________________________ 

állapotos:   __________________________________________ 

előérzet:   __________________________________________ 

feltétel:  __________________________________________ 

fürkész:  __________________________________________ 

fellépés (határozott): _________________________________________ 

 

modor leszeli előírás 
terhes kutat kiállás 
pásztáz viselős levágja 
leszeletelgeti követelmény megérzés 
várandós gyanú viselkedés 
elvárás keresgél sejtés 

  


