
 Lórika Szövegértés Feladatlap  
Alsó tagozat, 3. osztálytól, a könyv második meséje alapján (16-22. oldal) 

GRATULÁLOK! BIZTOSAN NAGYON ÜGYES VOLTÁL! 

 

 

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

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

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

mese helyszíneit! 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

  

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

azt, amit Simon mondott!  

– Csapdába estem, és 
elhoztak ilyen mozgó-
berregőn, ühüüüüm-
brühüm!!! 

– Olyan gép, mint egy 
nagy madár, szárnya is 
van. Az emberek 
találták ki, nagyon 
okosak, így messzire is 
el tudnak jutni, 
gyorsan. 

 – Szerintem Peti 
segíteni fog megmen-
teni téged. Ne félj, jó 
helyed lesz! Gyere 
utánam! Gyorsan!! 
 

– A Mamának is volt 
erszénye, mint a nagy 
kenguruknak, és én 
abban nevelkedtem, 
sokáig a mamával 
voltam. 

– Feküdj le a hasadra és 
rejtőzködj, amíg nem 
szólok! 

– Én bizony nem 
félnék, ha ilyen erős 
fegyverem lenne, mint 
a te karmaid… 
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4. Légy szíves, számozással állítsd sorba a történet eseményeit!  

 

___ Lórika azon gondolkodik, hogy sikerül-e majd leszállniuk a repülőgépről,  
       mielőtt észreveszik az üres ketrecet. 

___ Lórika furcsa zajt hall a repülőgépen, a sötétben. 

___ Simon lába egy kicsit csúszkál a repülőgép padlóján, de nagy nehezen  
       mégis eljut a kalitkához. 

___ Lórika arra kéri Simont, hogy feküdjön le az odúban. 

___ Lórika arra kéri a rémült kúszókengurut, hogy meséljen még, miközben  
       megpróbálja kiszabadítani.  

___ Lórika egy csodálatos állatot pillant meg a félhomályban. 

 

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

szereplők megfelelő tulajdonságait! (Előfordulhat, hogy több 

szereplőhöz is köthető egy-egy tulajdonság…)  

 

Simon bizalmatlan 

 félénk 

 céltudatos 

 barátságos 

Lórika megértő 

 szomorkás 

 bizakodó 

 kétségbeesett 
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6. Légy szíves, csoportosítsd a szereplők szándékát a számok 
segítségével! 

 
1. szeretne 

kiszabadulni 
2. szeretné 

kiszabadítani 
a kengurut 

3. szeretné, ha 
megkedvelné 
a család 
minden tagja 

4. legszívesebben 
visszamenne az 
őserdőbe  

Simon: ____ 

 Lórika: ____ 

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

a vonalra a következő szavak rokon értelmű kifejezéseit!  

bátortalan:  __________________________________________ 

rejtőzzön:  __________________________________________ 

sok:   __________________________________________ 

különleges:  __________________________________________ 

elkeseredett:  __________________________________________ 

megmenteni:  __________________________________________ 

félénk kivételes ijedős 
kiszabadítani bújjon elszomorodott 
rendkívüli rengeteg  tömérdek 
nagyszámú lapuljon reményvesztett 
elcsüggedt megszabadítani tengernyi 

 


