
 Lórika Természetismeret Feladatlap 
(Segítség: a könyv a 47. oldalig és a www.lorika.hu honlap) 

GRATULÁLOK! BIZTOSAN NAGYON ÜGYES VOLTÁL! 

 

 

1. Kire gondoltam? Légy szíves, írd a vonalra, melyik állatot 
jellemeztem! 

 

a) Hosszú szőrű, sárga csíkos a bundája, a szeme zöld, izmai rugalmasak, 
járása kecses, ügyesen lopakodik, kedvence a hús: 

_________________ 

b) Emberszabású, fekete a szőrzete, négy lábon és két lábon is tud járni, a 
mellső karjai hosszabbak, nincs farka, 32 gumós foga van, mindenevő:  
________________ 

c) Alacsony termetű, egyenes hátú, szép tartású, hosszú szőrű, a mancsai 
kerekek, sötétbarna szemét fekete csík szegélyezi, kis étkű: 

__________________ 

d) Mahagóni színű bundája van, de a hasán, a lábain és a farkán élénksárga 
színű, egy kis világos folt van a homlokán, jellegzetessé teszi rózsaszín, 
kerek bohócorra: __________________ 

e) Hófehér tollai végén sárga szín pompázik, a fején taréjt hord, ez 
narancssárga színű, csakúgy, mint a pofáján látható két folt: 

_________________ 

 
2.  Légy szíves, állítsd növekvő sorrendbe az állatokat a termetük 

szerint, írd az állatok fölé a számokat!  

 

 kúszókenguru, kakadu, macska, Yorkshier terrier, csimpánz  
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A legügyesebbek megpróbálhatják ezt egy hosszabb listával, a 
feladat ugyanaz (Figyelem! A honlapon ne a képeket nézd, mert ott a kisebb 
állatokat felnagyítottuk! A leírásokban szereplő adatokat használd!):  

kúszókenguru, kakadu, macska, Yorkshier terrier, csimpánz, koboldmaki, kancsil, 

tigris, cibetmacska, orangután, sziamang gibbon, aranymacska 

3. Ki milyen hangot ad ki? Légy szíves, kösd össze a szereplőket a saját 

hangjuk leírásával! 

Mia Morog, fúj, nyávog, dorombol 
Lórika Erőteljes, rikácsoló hangot hallat, de 

emberi beszédhangokat is képes 
utánozni 

Tama Harminc különböző hívójelet használ a 
fajtársaival, ijedtében rémületes hangon 
visít 

Maki Ő is tud morogni, nyüszíteni. Ezeket 
azonban ritkán hallani, alapvetően 
nagyon csendes kis állat. 

Simon Vékony kis hangon, de annál 
hangosabban ugat, és morogni is 
szokott. 

 

4. Hová viszik Simont a történet végén? Miért szállítják oda? Mit 
tesznek a nyakába? Mit gondolsz, azt az eszközt mire használják? 
 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
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5. Ki mit eszik? Légy szíves, kösd össze a szereplőket az étrendjükkel! 
 
dr. Szentkirályi György húsok, gyümölcsök, zöldségek, 

tésztafélék, főtt ételek, édességek, rizs 
Peti alma, körte, szilva, mazsola, narancs, 

banán, őszibarack, sárgarépa, brokkoli, 
saláta, tyúkhúr, pitypang 

Simon húsok, gyümölcsök, zöldségek, 
tésztafélék, főtt ételek, édességek, rizs 

Lórika állateledel, főtt és nyers zöldség, 
gabonapehely, rizs, főtt és darált hús, 
gyümölcs 

Tama hús, állateledelek 
Mia Hajtások, magok, mogyoró, levelek, 

moha, virág, alma, banán, burgonya, 
sárgarépa, csöves kukorica, zeller, kel-
káposzta, különböző faágak, gallyak 

Maki gyümölcs, levelek, rügyek, hús 
 

6. Légy szíves, válassz az állatszereplők közül egyet, és jellemezd őt a 

külseje, a szokásai (étrendje, hangjai, társas viselkedése) alapján!  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 


