
 Lórika Szövegértés Feladatlap  
Alsó tagozat, 3. osztálytól, a könyv harmadik meséje alapján (23-26. oldal) 

GRATULÁLOK! BIZTOSAN NAGYON ÜGYES VOLTÁL! 

 

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

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

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

mese helyszíneit! 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

  

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

azt, amit Szentkirályiné; s pirossal azt, amit Peti mondott!  
 

– Ez a kalitka hogyan 
kerül ide? Ki ez a bájos 
teremtés? 

– Járjunk a kedvében, 
ha már ő is családtag 
lesz! 

 
– Jaj, de jó, jaj, de jó, 
már van egy 
papagájunk, egy kis 
kakadunk, aranyos 
pofival! 

– Ezentúl minden nap 
több órát foglalkozol 
vele, mert a kakaduk 
eme fajtája igazi társas 
lény. 

– Lórika énekelni is tud! 
Anya, ugye velünk 
maradhat? 

– „Náluk szebb a 
földön nincs. 
Náluk szebb a fölön 
niiiiiiincs.” 

– Ajááánlom 
magamaaaat! 

– Annyira nem szeret 
egyedül lenni, hogy 
hajlamos kitépni bá-
natában a saját tollait, 
ha magányosnak érzi 
magát. 
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4. Légy szíves, számozással állítsd sorba a történet eseményeit!  

___ Simon elszomorodik az odúban. 

___ Az anyukának megtetszik Lórika, és megengedi, hogy velük maradjon. 

___ Lórika legszebb hangján rázendít egy énekre, hogy az anyukát  

       lenyűgözze. 

___ Szentkirályiné észreveszi a kalitkát, s megpillantja Lórikát. 

___ Lórika köszön és bemutatkozik. 

___ Szentkirályi doktor azon gondolkodik, mitől olyan nehéz a kalitka.  

 

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

szereplők megfelelő tulajdonságait! (Előfordulhat, hogy több 

szereplőhöz is köthető egy-egy tulajdonság…)  

 

Szentkirályiné meggyőzhető 

 okos 

 tehetséges 

Peti barátságos 

 lelkes 

 elszánt 

Lórika előrelátó 

 gondoskodó 

 bátor 

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

segítségével! 
 

1. szeretné, ha 
Peti okosan 
gondoskodna 
a madaráról  

2. szeretne 
észrevétlen 
maradni 

3. szeretné, ha 
új barátja 
velük 
maradhatna 

4. szeretné magát 
megkedveltetni 

Simon: ____ 

 Lórika: ____ 

Peti: ____ 

 Szentkirályiné: ____ 

 

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

a vonalra a következő szavak rokon értelmű kifejezéseit!  

rémült:  __________________________________________ 

rázendített:  __________________________________________ 

tűnődött:  __________________________________________ 

csemege:  __________________________________________ 

nehéz:   __________________________________________ 

nevetett:  __________________________________________ 

ijedt kacarászott gondolkodott 
masszív énekelni kezdett ínyencség 
dalra fakadt kacagott   morfondírozott 
rettegő súlyos hahotázott 
töprengett finomság riadt  

 


