
 Lórika Szövegértés Feladatlap  
Alsó tagozat, 3. osztálytól, a könyv ötödik meséje alapján (34-41. oldal) 

GRATULÁLOK! BIZTOSAN NAGYON ÜGYES VOLTÁL! 

 

1. Légy szíves, sorold fel az ötödik mese szereplőit!  

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

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

mese helyszíneit! 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

  

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

azt, amit Peti; s pirossal azt, amit Szentkirályi doktor mondott! 

 
 

 

  

– Tessék! Hallgatom a 
díszes társaságot. Hogy 
kerül ide egy 
kúszókenguru? 

– Azt hittem, csak bo-
hóckodik. De ő Simont 
etette. Aki ott bújt el, 
Lórika odújában. 

– Honnan tudod, hogy 
mit nem szeretne egy 
kúszókenguru?  

– Siiimoooon 
beszooruuuuuult! 
Beszoruuuuult!!! 

– Holnap elvisszük egy 
szép helyre. Ezentúl ott 
fog lakni.  

– Most pedig ké-
szülődés lefekvéshez!  

– Siiiiiimon 
szereeeelmeees! 
Siiimoon szerelmees!!! 

– Apa, Apa! Jöhetünk 
mi is? Ugye, Lórikát is 
hozhatom? 

– Mert Lórika addig 
etetgette Simont, hogy 
szegényke beszorult. Én 
mondtam, Apa, hogy 
szóljunk neked, de 
Simon nem szerette 
volna. 

– Ébresztő, egy, kettő! 
Kisfiúknak fogmosás, 
madaraknak tollász-
kodás, kenguruknak 
cicamosdás, aztán jöhet 
a reggeli, mert hosszú 
út vár ránk!  
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4. Légy szíves, számozással állítsd sorba a történet eseményeit!  

     ___ Simon meglátja álmai hölgyét. 

___ Szentkirályi doktor megkérdezi, hogy hogyan került a szobába a  
       kúszókenguru. 

___ A gondozók jeladót tesznek Simon nyakába. 

___ Szentkirályi doktor megengedte, hogy Simon éjszakára náluk maradjon.  

___ Simon eltűnik a rengetegben.  

___ Peti megpróbálja elmagyarázni, hogy miért volt szüksége a  
       szerszámokra. 

 

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

szereplők megfelelő tulajdonságait! (Előfordulhat, hogy több 

szereplőhöz is köthető egy-egy tulajdonság…)  

 

Simon reményteljes 

 kotnyeles 

 kiszolgáltatott 

Peti bizakodó 

 félénk  

 segítőkész  

Lórika rémült 

 aggódó 

 körültekintő 

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

segítségével! 
 

1. szeretné 
biztonságban 
tudni a 
kúszókengurut, 
és túllenni 
hamar a 
büntetésen 

2. szeretne 
végre 
visszakerülni 
az övéi közé, 
az őserdőbe 

3. szeretné 
biztonságban 
tudni a 
kúszókengurut, 
és választ 
kapni a 
kérdéseire 

4. szeretné, ha 
Petit nem 
büntetnék 
meg miattuk, 
és szeretné, ha 
Simon 
otthonra lelne 

Simon: ____ 

 Lórika: ____ 

Peti: ____ 

  Szentkirályi doktor: ____  

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

a vonalra a következő szavak rokon értelmű kifejezéseit!  

mókás:  __________________________________________ 

bóbiskol:  __________________________________________ 

rettenetes:   __________________________________________ 

vakmerő:  __________________________________________ 

szigorú:  __________________________________________ 

bohóckodik:  __________________________________________ 

 

iszonyatos tréfálkozik megfontolatlan 
szendereg túl merész el-elszunnyad 
tekintélyparancsoló vaskalapos szellemes 
mulatságos szundikál szörnyű 
mókázik könnyelmű erélyes 
tréfás borzasztó humorizál 

 


