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NÉV: 

Szövegértés 3. osztály 

 

A kutyák titkos nyelve 
 

A kutyák sokak szerint az egyik legkommunikatívabb állatok. Nyelvrendszerüket 

könnyen megértheti, aki eleget tanulmányozza és eléggé szereti őket. A kiskutyák a 

testjelzéseket életük első nyolc hetében, anyjuktól lesik el, és alomtestvéreiken tesztelik. A 

testbeszédben a tekintetnek, a fül- és faroktartásnak és a szőrborzolásnak is nagy szerepe van. 

A kutyák fajtájuktól függetlenül ugyanazt a „kutyanyelvet” használják, így tökéletesen 

kommunikálnak egymással, még akkor is, ha korábban soha nem találkoztak. 

A kutya hangjelzései közé a nyüszítés, a vonítás, az ugatás és a morgás tartozik. Ezek 

jelentése azonban nagyon sokféle lehet. Ugat például, ha védi a területét vagy jelzi, hogy 

éhes. Nyüszítést hallat, amikor el akar érni valamit, vagy segítséget kér. Minden ebnek egyéni 

hangja van. 

Vicsorgás, morgás, támadóállás, felborzolt szőr és felfelé tartott fülek? Fedezékbe! Ha 

ilyennek látod, semmiképp ne közelíts egy kutyához, hiszen támadó testtartást vett fel, és 

bármelyik pillanatban megharaphat. Gyakran csak félelmükben cselekszenek így, próbálják 

megvédeni magukat. Soha ne közelíts meg úgy egy idegen kutyát, hogy mereven a szemébe 

nézel, mert ezt támadásnak fogja fel. 

Gyere játszani! Az egyik legkönnyebben felismerhető mozdulat, számtalan formája 

létezik. Sűrű farokcsóválás, ugrálás, szaladgálás vagy csaholások jellemzik a viselkedését, ha 

pedig kedvenc labdáját is hozza a szájában, biztos lehetsz benne, hogy játszani készül. 

Ilyenkor gyakran mellső lábait nyújtva félig lelapul, hátsófelét pedig peckesen feltartja. 

A jólnevelt kutya, ha éhes, leül és fegyelmezetten, ám sóvárogva nézi gazdáját. A 

kevésbé rendes állatok ugatni kezdenek, ezzel is jelezve, eljött a kajaidő. 

Ha rossz fát tettek a tűzre, másodpercek alatt felöltik az ártatlan bárány pillantást, és 

bűnbánóan néznek gazdájukra. Ha hanyatt feküdve a védtelen hasukat mutatják, az 

egyértelmű jele annak, hogy elismerik: te vagy a főnök! Ha elfordítja a tekintetét, farkát a 

lábai közé húzza, füleit lelapítja, biztosak lehetünk abban, hogy fél valamitől. Ilyen 

helyzetekben próbáljuk meg határozottan, kedvesen megnyugtatni, hogy nincs veszélyben. 

Éles furulyaszó, különös nevetés vagy egy autó dallamos szirénája, mind-mind csodálkozó 

tekintetet válthatnak ki ebünkből. Ilyenkor fejüket kissé oldalra biccentik, fülüket hegyezik és 

kíváncsian tekintenek a hang forrására. 

Nincs türelmesebb a gazdájukra váró kutyusoknál! Órákig képesek ugyanabban a 

pózban feküdni, és szüntelenül lesni, mikor tűnik már fel a kapuban vagy az ajtóban szeretett 

gazdájuk. 

Ezek a testtartások és viselkedési formák természetesen általában igazak a kutyusokra, 

de a leglényegesebb következtetés a tekintetükből vonható le. Lehet, hogy testtartásából arra 

következtetsz, hogy támadni készül, miközben szeme elárulja: csupán nagyon szeretne 

játszani, és emiatt lelkes. 
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1. Húzd alá a szövegben azt a szót, amelyik válaszol a kérdésre!  

  

Kiken gyakorolják a megtanult testjelzéseket a kiskutyák?  

Minek tartja a kutya, ha mélyen a szemébe nézve közelítesz hozzá?  

Hogyan néz a gazdájára az a kutya, amelyik tudja, hogy valami rosszat tett?  

Miből tudhatunk meg a legtöbbet a kutyákról? 

  

2. Karikázd be a helyes válasz betűjelét a szöveg alapján!   

    

Honnan ismeri meg a kiskutya a „kutyanyelvet”? 

  

  a) Ezzel a képességgel születik. 

b) Az alomtársaitól tanulja. 

c) Az anyjától tanulja meg az első pár hétben. 

d) Az anyjától tanulja meg az első nyolc hét után, amikor már elég érett hozzá. 

  

Melyik nem tartozik a kutya hangjelzései közé? 

  

a) Morgás. 

b) Vicsorgás. 

c) Vonítás. 

d) Nyüszítés. 

 

Mikor nem ugat egészen biztosan a kutya? 

  

a) Ha csodálkozik. 

b) Ha a területét védi. 

c) Ha játszani akar. 

d) Ha éhes. 

 

A kutya játszani hív, ha… 

  

a)  szaladgál, vonít.  

b) ugat, ugrál, csóválja a farkát. 

c) hanyatt feküdve a hasát mutatja. 

d) farkát a lábai közé húzza. 

 

Mit nem szabad tenni soha egy idegen kutyával? 

  

a) Enni adni neki. 

b) Játszani vele. 

c) Furcsán nevetni előtte. 

d) Mereven a szemébe nézni. 
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3. Mit fejez ki a kutyák testtartása? Írd a vonalakra a helyes választ! 

 

 

  

 

4. Mondd másképpen! Mi a jelentésük a szövegben? 

 

  legkommunikatívabb állatok:  ___________________________________________ 

   

  sóvárogva: ___________________________________________________ 

 

  szüntelenül: _________________________________________________ 

 

 

5. Igaz vagy hamis? Döntsd el az állításokról! (I/H)  

   

A kutyák nyelvét könnyű megérteni. 

Egy tacskó jól tud „beszélgetni” egy pitbullal. 

Ha a kutya elfordítja a fejét, és a fülét hegyezi, nem szabad közel menni hozzá. 

Ha a kutya hanyatt fekve a hasát mutatja, azt fejezi ki, hogy simogatást szeretne. 

Ha a füleit lelapítja, akkor támadni fog. 

Csak a kutyák testtartását kell figyelni, az mindent elárul róluk. 

  

 

6. Írj három olyan szólást, közmondást, szóláshasonlatot, amelyben kutya 

szerepel! 

 

 ___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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7. Döntsd el, van-e összefüggés a mondat első és második része között! (I/N) 

 

 Nyelvrendszerüket könnyen meg lehet érteni, ezért alomtestvéreiken tesztelik. 

 

Ha a gazdijukat várják, órákig képesek ugyanabban a pózban feküdni,  

mert nagyon türelmesek is tudnak lenni. 

 

 

8. Javítsd ki a szöveget! Húzd alá azokat a szavakat, amelyek nem ide illenek! 

 

Gyere játszani! Az egyik legnehezebben felismerhető mozdulat, számtalan formája 

létezik. Sűrű farokcsóválás, ugrálás, szaladgálás vagy csaholások jellemzik a viselkedését, ha 

pedig kedvenc babáját is hozza a szájában, biztos lehetsz benne, hogy játszani készül. 

Ilyenkor gyakran hátsó lábait nyújtva félig lelapul, hátsófelét pedig peckesen feltartja. 

 

 

9. Kösd össze azokat a szavakat, amelyek a szövegben összetartoznak! 

Írd is le őket! 

 

jólnevelt testtartás  __________________________________  

peckesen néz  _________________________________  

felborzolt kutya  _________________________________  

sóvárogva feltartja  _________________________________  

támadó szőr  _________________________________  

 

 

 

10. Pótold a szövegben a hiányzó szavakat! Ügyelj a pontosságra! 

 

Ezek a testtartások és ____________________ formák természetesen általában igazak a 

kutyusokra, de a ______________________ következtetés a ________________________ 

vonható le. Lehet, hogy testtartásából arra következtetsz, hogy 

________________________________, miközben szeme elárulja: csupán nagyon 

_______________________________, és emiatt lelkes. 
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