
 Lórika Szövegértés Feladatlap  
Alsó tagozat, 3. osztálytól, a könyv hatodik meséje alapján (42-47. oldal) 

GRATULÁLOK! BIZTOSAN NAGYON ÜGYES VOLTÁL! 

 

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

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

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

mese helyszíneit! 

________________________________________________________ 

  

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

Peti; s pirossal azt, amit a mesélő mondott! 
 

 

 

– Miaúúú!!! Miaaaa 
ciccca! Miaaaa ciccca! 

Nem tudta pontosan, 
hogy mit is fog ez je-
lenteni, de sejtette, 
hogy a dzsungelben 
röpködés távoli álom 
marad a számára. 

– Felébredtél, kis 
Bóbitás? 

– Tamaaa 
megéérkezeeett! 
Tamaaa terrieeerr! 
Tamaaa piciiiiinykeee! 
Tamaaaa eltéééveeedt! 

– Mit szólt hozzá Mia 
cica? Hiszen a macskák 
és a kutyák ki nem 
állhatják egymást. 

– Tamaaa 
reeeszketeeeett! 
Tamaaa reeszketeeett! 

Peti nagyon 
elcsodálkozott Lórika 
elbeszélésén. Hiszen 
eddig úgy tudta, hogy 
kutya-macska barátság 
nem létezik. 

– Mi történt Tamával? 
Mia cica nem bántotta? 
Ugye nem bántotta? 
Hiszen olyan kicsi volt.  

– Lóóórrrikaaa 
neeeeeem aluuudt! 
Bóóóbiskoolt! 
Bóóóbiskooolt! 
 

– Siiiiiimon 
szereeeelmeees! 
Siiimoon szerelmees!!! 

– Milyen új barát? Ki 
volt ő? Mesélj még! 

Mia cica nagyon 
jószívű kis állat volt, és 
nagyon megszerette a 
védtelen kis jövevényt. 
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4. Légy szíves, számozással állítsd sorba a történet eseményeit!  

     ___ Mia cica megszereti a kis Tama kutyát.  

___ Megérkezik Tama igazi gazdája, s hazaviszi kis kedvencét.  

___ Lórika meglát a televízióban egy macskát, és eszébe jut róla régi barátja,  

       Mia cica.  

___ Lórika arról kezd mesélni Petinek, amikor új jövevény érkezett hozzájuk,  

       régi otthonába.  

___ Peti szomorúan nézett maga elé, Lórika pedig a kalitkájában bóbiskolt.  

___ Petinek nagyon tetszett Lórika története, s arra kéri, hogy meséljen még.  

 

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

szereplők megfelelő tulajdonságait! (Előfordulhat, hogy több 

szereplőhöz is köthető egy-egy tulajdonság…)  

 
Tama reményteljes 

 jó megfigyelő 

 beszédes 

Lórika izgatott  

 rémült 

 kíváncsi 

Mia védtelen 

 gondoskodó 

 picike 

Peti jószívű 

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

segítségével! 
 

1. szeretné 
megtudni a 
mese végét, és 
újabb mesére 
is kíváncsi 

2. szeretné 
viszontlátni a 
gazdáját, s 
szeretne 
hazakerülni 

3. szeretne 
gondoskodni 
a kiskutyáról 

4. szeretné elterelni 
Peti figyelmét a 
szomorú 
szobafogságról 

Mia: ____ 

 Lórika: ____ 

Peti: ____ 

  Tama: ____  

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

a vonalra a következő szavak rokon értelmű kifejezéseit!  

baktatott:  __________________________________________ 

roppant (kíváncsi):  __________________________________________ 

védelmez:   __________________________________________ 

sumákol:  __________________________________________ 

viszolyog:  __________________________________________ 

rábeszél:  __________________________________________ 

 

meggyőz rendkívül óv 
bandukolt elkendőz iszonyodik 
leplez lépegetett rábír 
túlságosan undorodik eltitkol 
őriz rávesz mendegélt 
irtózik módfelett oltalmaz 

 


