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A delfinek között élő lány 

Csodát tett egy 28 éves állatgondozó Polinézia tengerpartján. Embert faragott a 

fogságban nevelkedett palackorrú delfinekből. A delfinek annyira közvetlenek 

lettek, hogy önszántukból keresik az emberek közelségét. 

 

1. A lagúna kishalai gyorsan felismerték, hogy ettől a 

négy palackorrú delfintől nem kell tartaniuk. Haeto, 

Koa, Kina és Lokai ugyanis nem tudja, hogyan kell 

vadászni. Szabadon élnek, de valójában a Moorea-

sziget partjainál található tengerparti kutatótelep 

családtagjai. 

2. Ez a kutatótelep annyiban különbözik a hagyományos delfines telepektől, hogy itt 

nem idomítják őket. Gondozójuk ugyanis azt szeretné, hogy minél barátságosabb 

légkörben éljenek a fogságban született delfinek. Munkájának gyümölcse, hogy a 

szelíd és barátságos állatok körül tolonganak a látogatók.  „– Ha nem akarnak a 

turisták közelében lenni, a delfinek a lagúna végébe úsznak. Ez azonban ritkán fordul 

elő, mert természetüknél fogva roppant kíváncsiak, és kedvelik a társaságot – mondta 

Cathy, a 28 éves gondozó. – A delfineknek kell megtenniük az első lépést, ez nagyon 

fontos. Ha kedvelnek, akkor azonnal befogadnak.” 

3. A 21 éves Haeto nemcsak a simogatást igényli, hanem azt is megengedi, hogy bárki 

kitapintsa a szívverését. „– Azt szeretik a legjobban, ha az álluk alatt vakargatom, de 

a velük fürdőző turistáknak is megengedik, hogy bárhol megérintsék őket.” – mondta 

Cathy. 

4. Csodát tett a delfinekkel a gondozónő, de ők is bámulatos hatással vannak a 

kutatótelep látogatóira. A turisták 80 dollár befizetése után fél órát úszhatnak a 

delfinekkel, és ettől mindenkinek jó kedve lesz. 



1. Melyik delfinfajtához tartoznak a szövegben szereplő állatok? 

________________________________________________________________________ 

1-es kód: Palackorrú delfinek. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. A bevezetőben olvasható információ 

visszakeresése. 

Nehézség: könnyű. 

 

2. Karikázd be, amelyik NEM egy delfin neve!  

A: Cathy 

B: Haeto 

C: Koa 

D: Lokai 

1-es kód: A 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: pontos információ-visszakeresés. A nem odaillő név felismerése. 

Nehézség: könnyű. 

 

3. Húzd alá a szövegben, hogy mennyibe kerül egy félórás együttlét a 

delfinekkel! 

1-es kód: A tanuló aláhúzza: „A turisták 80 dollár befizetése után fél órát úszhatnak a 

delfinekkel, és ez mindenkinek jó kedvet csinál.” 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. A 4. bekezdésben olvasható információ 

visszakeresése. 

Nehézség: könnyű. 

 

4 Mi a legfontosabb szabály, ha valaki delfinekkel akar barátkozni? Írd le! 



________________________________________________________________________ 

1-es kód: A tanuló utal „A delfineknek kell megtenni az első lépést” mondatra. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. A 2. bekezdésben  

olvasható információ visszakeresése. 

Nehézség: könnyű. 

 

5. Mely érintést szeretik a legjobban a delfinek? Karikázd be a helyes 

válasz betűjelét! 

A: Ha a nyelvüket simogatják. 

B: Ha az álluk alatt vakargatják őket. 

C: Ha kitapintjuk a szívverésüket. 

D: Ha megpaskoljuk a hátukat. 

1-es kód: B 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. A 3. mondatban olvasható információ 

visszakeresése. 

Nehézség: könnyű. 

 

6. Honnan lehet tudni, hogy a delfinnek elege van a társaságból? Karikázd 

be a helyes válasz betűjelét! 

A: Nem engedi magát megsimogatni. 

B: Nagyon nyugtalan lesz és ideges. 

C: A lagúna távolabbi részébe úszik.  

D: Körbe-körbe úszik a medencében.  

1-es kód: C  

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 



Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. A 2. bekezdésben olvasható információ 

visszakeresése. 

Nehézség: könnyű. 

 

7. Milyen hatással vannak a delfinek az emberekre? Röviden válaszolj! 

________________________________________________________________________ 

1-es kód: A tanuló válaszában utal a 4. bekezdés tartalmára. 

• Jó kedvet csinálnak az embernek. 

• Boldogabbá teszik őket. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. A 4. bekezdésben olvasható információ 

visszakeresése. 

Nehézség: könnyű. 

 

8. Milyen tulajdonságok jellemzők a delfinekre? Karikázd be, hogy IGAZ-

e vagy HAMIS egy-egy tulajdonság! 

Kíváncsiak.   IGAZ/HAMIS 

Zárkózottak.    IGAZ/HAMIS 

Társaságkedvelők.   IGAZ/HAMIS 

Szelídek.    IGAZ/HAMIS 

Barátságtalanok.   IGAZ/HAMIS 

1-es kód: IGAZ, HAMIS, IGAZ, IGAZ, HAMIS 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: következtetés, értelmezés. A delfinek viselkedésének 

összekapcsolása a tulajdonságokkal. 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 



9. Ez a delfines telep szinte mindenben különbözik a többitől. Az 

olvasottak alapján szerinted milyen lehet a többi delfines kutatótelep? 

Karikázd be, hogy IGAZ-e vagy HAMIS az állítás azokról a telepekről! 

Ott idomítják a delfineket.     IGAZ/HAMIS 

Ott is szabadon élnek a delfinek.    IGAZ/HAMIS 

Ott is úszhatnak a delfinekkel a turisták.   IGAZ/HAMIS 

Ott nem érzik ennyire jól magukat a delfinek.  IGAZ/HAMIS 

1-es kód: IGAZ, HAMIS, HAMIS, IGAZ 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. Az 1. mondatban olvasható információ 

visszakeresése. 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 

10. Adj másik címet a szövegnek!  

________________________________________________________________________ 

 1-es kód: A diák címválasztásában a szöveg egészére támaszkodik.  

• Barátságos delfinek.  

• Szelíd delfinek. 

• Egy különleges hely delfineknek. 

0-s kód: A diák válasza hiányos, pontatlan, vagy nem a szöveg egészére támaszkodik.  

• Palackorrú delfinek.  

• Haeto. 

• A delfinek hatása az emberekre. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: cím-szöveg viszonyának mérlegelése, lényegkiemelés. A cím és az 

olvasottak viszonyának mérlegelése. 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 


