
 Lórika Szövegértés Feladatlap  
Alsó tagozat, 3. osztálytól, a könyv hetedik meséje alapján (48-54. oldal) 

GRATULÁLOK! BIZTOSAN NAGYON ÜGYES VOLTÁL! 

 

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

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

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

mese helyszíneit! 

________________________________________________________ 

  

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

az árus; s pirossal azt, amit Maki mondott! (Vigyázz! Lehet, hogy 

„kakukktojást” is elrejtettem.) 
 

 

 

 

Teljesen lapos volt a 
háta, szinte eggyé vált a 
padlóval. Észre sem 
lehetett venni, hogy 
mozog, tapasztalt 
lopakodó volt. 

– Nézzük meg, hogy ki 
lehet ő! 

– Köszöntsétek szépen 
új vendégünket: Lalát! 
Elvesztette az 
anyukáját, mert ő meg 
akarta védeni az erdőt. 

– Mint egy kisbaba! – Szia, Lala! Ne félj 
tőlünk! Csak azért kia-
báltunk az előbb, mert 
megijedtünk. 

– Talán egy ember. Egy 
kisgyerek. 

– Még mit nem! 
Ráragasztod a náthádat! 

– Szia Lalaaaaa! – Várjatok, majd hozok 
én neki mindjárt finom 
ennivalót! 

– Látod, Makikám? Így 
kell etetned ezt a kis 
orangutánt. Meg tudod 
csinálni? Úgy, szépen, 
tartsd neki az üveget! 

– Lórika! Szólj, ha elfo-
gyott! 

Lórika nagyon szerette, 
hogy az árus mindig 
úgy beszélt hozzájuk, 
mintha mindannyian 
értenék minden szavát. 



 Lórika Szövegértés Feladatlap  
Alsó tagozat, 3. osztálytól, a könyv hetedik meséje alapján (48-54. oldal) 

GRATULÁLOK! BIZTOSAN NAGYON ÜGYES VOLTÁL! 

 

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

     ___ Mia cica megnyugodott végre, és dorombolni kezdett.  

___ Maki majom cumisüvegből eteti tejjel a kis Lalát.  

___ Nagyon megijednek, mikor hirtelen becsapódik a bejárati ajtó. Mindenki  
       a saját vészt jelző hangját hallatja.  

___ Az állatok zajt hallanak a szomszéd szobából. 

___ Az árus leszidja az állatait, s igyekszik jó modorra tanítani őket.  

___ Mindhárman együtt lopakodnak, osonnak, hogy megnézzék, ki lehet a  
       másik szobában.  

 

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

szereplők megfelelő tulajdonságait! (Előfordulhat, hogy több 

szereplőhöz is köthető egy-egy tulajdonság…)  

 
Mia legyengült 

 fáradt 

 gyöngéd 

Maki izgatott  

 beteg 

 kíváncsi 

 vidám 

Lórika védtelen 

 gondoskodó 

 emberszabású 

 picike 

Lala szomorú 

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

segítségével! 
 

1. szeretné 
biztonságba 
helyezni a kis 
jövevényt 

2. szeretné 
megtudni, 
hogy ki lehet 
a másik 
szobában 

3. szeretne 
meggyógyulni, 
és kíváncsi az 
ismeretlen 
állatra 

4. enni szeretne és 
pihenni, mert 
nagyon fáradt 

 Mia: ____ 

 Lórika: ____ 

 Maki: ____ 

  Lala: ____  

  

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

a vonalra a következő szavak rokon értelmű kifejezéseit!  

lopakodott:  __________________________________________ 

beszédes (tekintet): __________________________________________ 

különös:   __________________________________________ 

szomorú:  __________________________________________ 

tétovázik:  __________________________________________ 

kíváncsi:  __________________________________________ 

 

bizonytalankodik  rendkívül csüggedt  
búskomor bánatos habozik 
fürkésző osont sompolygott 
settenkedett kifejező teketóriázik 
érzékletes rendkívüli sokatmondó 
furcsa érdeklődő kérdezősködő 

 


