
 Lórika Szövegértés Feladatlap  
Alsó tagozat, 3. osztálytól, a könyv negyedik meséje alapján (27-33. oldal) 

GRATULÁLOK! BIZTOSAN NAGYON ÜGYES VOLTÁL! 

 

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

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

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

mese helyszínét! 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

  

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

azt, amit Simon; s pirossal azt, amit Peti mondott! (Vigyázz! Van 

egy „kakukktojás” is.) 
 

– Persze-sze, érzem, 
nagyon é-é-éhes 
vagyok. 
 

– Allé hopp! Hoppá! 
Hoppáááá! 

– Szomjas is vagy? 
Gyere, igyál egy kis 
vizet, most előjöhetsz! 

 

– Neeem bííírommm!!!! 
Beszorultam! 
 

– Neee! Kérlek, Lórika, 
azt ne engedd!  

 

– Na, díszes társaság! 
Azt hiszem hosszú 
beszélgetés vár ránk. 

– Hogy kerül az odúba? 
Miért nem jön ki?  
 

– Miért nyüszít 
szegény ennyire? 

– Ne félj tőlem, gyere 
közelebb! 

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

___ Simon éppen megköszöni Petinek, hogy megmentette, mikor hirtelen 

kinyílik az ajtó.  

___ Simon örömében felmászik a könyvespolcra.  

___ Lórika gyümölcsöket dobál be az odúba Simonnak. 

___ Simon minden kalapácsütésre összerezzen.  

___Kiderül, hogy Simon beszorult az odúba.  

___ Peti rájön, hogy mitől olyan különleges madár Lórika.   

 

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

szereplők megfelelő tulajdonságait! (Előfordulhat, hogy több 

szereplőhöz is köthető egy-egy tulajdonság…)  

 

Simon ügyes  

 pufók 

 találékony 

Peti barátságos 

 félénk  

 segítőkész  

Lórika rémült 

 gondoskodó 

 bátor 

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

segítségével! 
 

1. nagyon 
szeretne 
kiszabadulni 
az odúból  

2. szeretné 
jóllakatni a kis 
kúszókengurut 

3. szeretné 
tudni, hogyan 
került a 
szobába egy 
kúszókenguru 

4. szeretné 
kiszabadítani a 
kúszókengurut 

Simon: ____ 

 Lórika: ____ 

Peti: ____ 

  Szentkirályi doktor: ____  

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

a vonalra a következő szavak rokon értelmű kifejezéseit!  

meglepődött: __________________________________________ 

gyorsan:  __________________________________________ 

kilopódzott:   __________________________________________ 

szaladt:  __________________________________________ 

izgatott:  __________________________________________ 

kevés:   __________________________________________ 

 

álmélkodott nyugtalan nyargalt 
futott feldúlt sebesen 
kiosont csodálkozott kilopakodott 
fürgén zaklatott elképedt 
kisettenkedett hamar rohant 
elenyésző csekély maroknyi 

 


