
 Lórika Szövegértés Feladatlap  
Alsó tagozat, 3. osztálytól, a könyv nyolcadik meséje alapján (55-61. oldal) 

GRATULÁLOK! BIZTOSAN NAGYON ÜGYES VOLTÁL! 

 

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

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

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

mese helyszíneit! 

________________________________________________________ 

  

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

Peti; s pirossal azt, amit Lala mondott! 
 

 

 

 

 

– Lóórrrrikaaa szééépet 
álmodooott! 

– Jó reggelt, kis Bóbitás! 
Jól aludtál? Mit álmod-
tál? 

– Köszi, Anya! Te vagy 
a legjobb! 

– Kösssziii, Anyaaa!!!Te 
vagy a leeegjoobb!!! 

– Apa, nem lehetne 
rövidebb ez a szoba-
fogság? Arra gondol-
tam, hogy megmutat-
hatnám a környéket 
Lórikának… 

– Sziaaaa, Anyaaaa! 
Sziaaaaa, Anyaaaa! 

– Nem fog bántani? – Nem kell félned tőle. 
Simont is kiszabadí-
totta. Még nem is fel-
nőtt, csak egy kisfiú. 
Nagyon rendes gyerek. 

– Lóóórrrikaaa 
hazaaaatalááál!! 

– Neki nincsen 
fegyvere. Szereti az 
állatokat, és megvédi 
őket. 

– Velem mi lesz? 
Meddig lógjak még 
ebben a pózban fél 
kézzel? 

– De nincsen puskája 
meg gépei? Akik a Ma-
mát bántották, azoknak 
fegyvereik voltak. 
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4. Légy szíves, számozással állítsd sorba a történet eseményeit!  

     ___ Peti megtalálja Lórikát a dzsungelben.  

___ Lórika kirepül az ablakon.  

___ Peti kiszökik a házból, Lórika keresésére indul.  

___ Peti kineveti Lórikát, amiért olyan büszke nyelvtudására, hogy minden  

       szót hosszan, elnyújtva mond.  

___ Lórika bemutatja Lalát Petinek.  

___ Lórika meglátja az ablakból az egyik faágon csimpaszkodó Lalát. 

 

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

szereplők megfelelő tulajdonságait! (Előfordulhat, hogy több 

szereplőhöz is köthető egy-egy tulajdonság…)  

 
Lórika ragaszkodó 

 önfejű 

 mókás 

Lala szigorú  

 udvarias 

 kalandvágyó 

Peti következetes 

 bátor 

 okos 

Szentkirályi doktor körültekintő 

 aggódó 

 bizalmatlan 

 magányos 
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6. Légy szíves, csoportosítsd a szereplők szándékát a számok 
segítségével! 

 

1. szeretné 
megtalálni a 
dzsungelben 
elveszettnek 
hitt barátját 

2. szeretné, ha a 
kisfia tanulna a 
szobafogságból 

3. szeretné 
üdvözölni 
rég nem 
látott barátját 

4. szeretné, ha 
mindenkinek 
tápláló reggelivel 
indulna a napja 

 Anyuka: ____ 

 Lórika: ____ 

Peti: ____ 

  Szentkirályi doktor: ____  
 

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

a vonalra a következő szavak rokon értelmű kifejezéseit!  

dzsungel:  __________________________________________ 

alkudozik:   __________________________________________ 

csiripel:   __________________________________________ 

ösvény:  __________________________________________ 

pletyka:  __________________________________________ 

rejtelmes:  __________________________________________ 

 

alkuszik őserdő rengeteg 
mendemonda erdei út csipog 
talányos csivitel titokzatos 
csapás szóbeszéd egyezkedik 
gyalogút esőerdő rejtélyes 
tárgyal híresztelés csicsereg 

 


