
 Lórika Szövegértés Feladatlap  
Alsó tagozat, 3. osztálytól, a könyv kilencedik meséje alapján (62-72. oldal) 

GRATULÁLOK! BIZTOSAN NAGYON ÜGYES VOLTÁL! 

 

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

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

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

mese helyszíneit! 

________________________________________________________ 

  

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

Peti; s pirossal azt, amit Sarah mondott! 
 

 

 

– Mit láttok? Én is 
kíváncsi vagyok! Mond-
játok el! Honnan jön ez 
a hang? 

– Csapdáábaa eseeeett! 
Csapdáábaa eseeeett! 

– Rrrrrrrrrr!!! 
Vaaaaaaaa!!! Rrrrrrr!!! 

– Vigyázz magadra, 
Lala! Bárhogy is kérlel, 
ne menj túl közel! 
 

– Rrrrrr! Váááá! 
Neeem tudooook 
elmenni inneeen! 
Segíííts!!! Vááá!!! RRRR! 

– Segíts Petinek, Lala, 
fel kellene másznia a 
fára! Onnan közeledni 
biztonságosabb. Ki 
tudja, mióta nem evett 
ez a szegény tigris? 

– Beszéljünk vele! 
Lórika! Légy szíves, 
tolmácsolj! 

– A Mama mondta, 
hogy mi félelmetesek 
vagyunk. Mindig. 
Gondolod, hogy 
sikerült? 

– El kell vágnunk a 
kötelet, úgy, hogy a 
lába ne sérüljön, de 
azért nem bújnék közel 
hozzá. Lala! Meg tudsz 
tartani, ha innen lógok 
lefelé? 

– Köszönöm Lala, hogy 
így vigyáztál rám! 

– Köszönöm nektek! 
Az adósotok vagyok. 

– Lórika kiszökött, és 
én utánamentem. Apa! 
Bocsáss meg! 
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4. Légy szíves, számozással állítsd sorba a történet eseményeit!  

___ Egy dzsip lassít le mellettük, Szentkirályi doktor ül benne.  

___ Peti egy kis bicskával próbálja meg elvágni a kötelet. 

___ Közelednek az orvvadászok. 

___ Lórika, Peti és Lala furcsa, félelmetes zajra lesznek figyelmesek.  

___ Lala az egyik kezével a fa törzsébe kapaszkodik, a másikkal Petit tartja. 

___ Peti és Lala helyet cserélnek: most Peti tartja Lalát.  

 

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

szereplők megfelelő tulajdonságait! (Előfordulhat, hogy több 

szereplőhöz is köthető egy-egy tulajdonság…)  

 
Lórika ügyes 

 erős 

 találékony 

Lala sebesült 

 vállalkozó kedvű 

 elgyengült 

Peti nagyhangú 

 bátor 

 okos 

Sarah félelmetes 

 kétségbeesett 

 bizalmatlan 

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

segítségével! 
 

1. szeretné 
kiszabadítani a 
tigrist, és 
elrejteni Lalát 
az orvvadá-
szok elől 

2. megsajnálta a 
tigrist, szeretné 
kiszabadítani, 
és szeretné 
elkerülni az 
orvvadászokat 

3. szeretne 
kiszabadulni 
a csapdából, 
és szeretne 
elmenekülni 

4. szeretné 
kiszabadítani a 
tigrist, és 
közvetíteni Peti 
felé annak 
érzéseit 

Sarah: ____ 

 Lórika: ____ 

Peti: ____ 

  Lala: ____  

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

a vonalra a következő szavak rokon értelmű kifejezéseit!  

összerezzen:  __________________________________________ 

bohókás:   __________________________________________ 

fenséges:   __________________________________________ 

bömböl:  __________________________________________ 

tisztel:   __________________________________________ 

felbuzdul:  __________________________________________ 

 

tréfás megriad humoros 
dicső felélénkül elismer 
jajveszékel magasztos fennkölt 
megbecsül megijed méltányol 
megrémül nekihevül fellelkesül 
bőg mulatságos ordít 

 


