
 Lórika Szövegértés Feladatlap  
Alsó tagozat, 3. osztálytól, a könyv tizenhetedik meséje alapján (139-151. oldal) 

GRATULÁLOK! BIZTOSAN NAGYON ÜGYES VOLTÁL! 

 

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

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

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

mese helyszíneit! 

________________________________________________________ 

  

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

Bima; pirossal azt, amit Szentkirályi doktor mondott!  
 

 

 

– Jó reggelt, kis 
Bóbitásom! Te sem 
aludtál sokat? 

– Hogyan fog reagálni 
arra, hogy elmegyünk 
innen? 

– Fantasztikus! Álljatok 
oda mindannyian! Majd 
én lefotózlak titeket. 

– Ezek csodálatos 
fényképek lesznek. Ott-
hon, Magyarországon 
majd el sem hiszik, 
hogy valódiak. 

– Én is gondolkodtam 
ezen, és van egy ötle-
tem. Nem biztos, hogy 
beválik, de meg kell 
próbálni. 

– Nem a tiéd, Lala! 
Neki adj!  
 

– Későre jár, Anyát 
nem szeretném sokáig 
magára hagyni, 
induljunk haza! 

– Köszönjük szépen a 
vendéglátást! Nagyon 
szép, amit az állatok 
megmentéséért tesztek, 
majd keresünk mi is 
támogatókat. 

– Én a helyetekben 
hoznám a fényképező-
gépet is. 

– Az orangután re-
zervátumba megyünk, 
ahol Lala találkozhat a 
fajtársaival. 

– Hölgyeim és uraim! 
Kedves összes kétlábú 
és négylábú barátaink! 
Van szerencsém bemu-
tatni új munka-
társunkat! 

– Ezek sziamang 
gibbonok. Ugye, 
milyen érdekes, éles 
hangjuk van? 
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4. Légy szíves, számozással állítsd sorba a történet eseményeit!  

___ Peti és Lórika közlik Lalával a szomorú hírt.  

___ A Szentkirályi család elhagyja Csodaerdőt.  

___ Bima elviszi kirándulni Szentkirályi doktort, Petit, Lalát és Lórikát.  

___ Lala megeteti a kis beteget.  

___ Petiék egy különleges virágot látnak az erdőben.  

___ Lalát kinevezik munkatársnak az Orángután Központba. 

 

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

szereplők megfelelő tulajdonságait! (Előfordulhat, hogy több 

szereplőhöz is köthető egy-egy tulajdonság…)  

 
Lórika bátor 

 gondoskodó 

Peti vendégszerető 

 reményteli 

Szentkirályi doktor találékony 

 szófogadó 

Bima szomorú 

 ragaszkodó 

 szellemes 

Lala falánk 

 tájékozott 

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

segítségével! 
 

1. szeretné 
biztonságban 
tudni Lalát, s 
valamennyi 
védencét 
Csodaerdőben 

2. szeretné, ha 
Lalától nem 
kellene 
elbúcsúzni 

3. szeretné, ha a 
családja nem 
szomorkodna, 
hanem örülne 
az új kaland-
nak 

4. legszívesebben 
Csodaerdőben 
maradna, de 
nem akar elvál-
ni a Szentkirályi 
családtól 

 Lórika: ____ 

Peti: ____ 

  Szentkirályi doktor: ____ 

   Bima: ____  

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

a vonalra a következő szavak rokon értelmű kifejezéseit!  

csodálkozik:  __________________________________________ 

bámulatos:   __________________________________________ 

nagyszerű:   __________________________________________ 

büdös:  __________________________________________ 

suhan:   __________________________________________ 

felfedezi:   _________________________________________ 

 

csodálatos rátalál rálel 
robog vágtat káprázatos 
pazar fenséges rábukkan 
bűzös álmélkodik pompás 
elképed orrfacsaró rohan  
lenyűgöző ámul szagos 

  


