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Kockásfülű nyúl - második évad
Az MTVA jóvoltából

A kockásfülű nyúl fülét összetekeri, odarepül ahol baj van és ahol tud, segít
•

14. A fényképezőgép
o

•

15. Tulipánok a téren
o

•

23. Az elveszett papagáj
o

•

Kistöfi Kriszta térképéből repülőt csinál, a kockásfülű nyúl
sok kaland után tudja csak visszaszerezni.

•

Kriszta napozókrémjét egy rossz fiú kicseréli Kistöfi kék
festékével, az ebből származó bonyodalmat kell a kockásfülű
nyúlnak elsimítania.

o

22. A csodakocsi
o

Kistöfi új irányítós autót vásárol magának, de a szomszéd
nagyfiú tönkreteszi. Kockásfülű nyúlnak remek ötlete támad,
hogyan autózhatnának mégis.

Kriszta és Kistöfi játékházat készít, de a nagyfiú
beletelepszik. Kockásfülű nyúl látja ezt távcsövén és ott
terem, hogy rendet teremtsen.

25. Zenedélután
o

•

Kriszta meg szeretné etetni Kistöfi papagáját, de az elrepül.
A kockásfülű nyúl segítségével kétségbeesetten próbálják
befogni.

24. Kié a ház?

21. Süt a nap
o

•

•

Kistöfi barátjával cirkuszba megy, de mire odaérnek, elfogy a
jegy és nem engedik be őket. A kockás fülű nyúl mindent
megpróbál, hogy láthassák az előadást.

20. A repülő térkép
o

•

A gyerekek délután kutyát sétáltatnak a parkban. Kistöfi
kutya híján az aranyhalát, majd a papagáját viszi sétálni, de
az állatok megvadulnak tőle. Kockásfülű nyúlnak, mint
mindig, most is mentő ötlete támad.

19. A cirkusz
o

•

Kriszta egy kislánnyal játékot cserél, de egy nagyfiú elveszi tőle a
kölcsönbe kért babakocsit. Kockásfülű nyúl a segítségére siet, de nincs
egyszerű dolga.

18. Kutyasétáltatás
o

•

Egy nagyfiú mindenáron bizonyítani akarja erejét, de ez csak Kistöfivel
szemben sikerül neki. A bajban kockásfülű nyúl siet a kisfiú
segítségére, aki remek ötlettel áll elő.

17. A kölcsönkért babakocsi
o

•

Kistőfi elcsente Kriszta színes ceruzáit. Az úttestre a hirdetőoszlopra,
az autóra, mindenhová virágokat kezdett rajzolni. Az emberek
elzavarták, ezért a nyúl kivitte a játszótérre, ahol a gyerekek boldogan
nézték, hogy milyen szép virágokat rajzol.

16. Az erőművész
o

•

Kistöfi olyan fényképezőgépet kapott, ami azonnal kiadja a kész
képet. Miközben Krisztával fotóznak, leteszi a gépet egy autóra, amely
elindul vele. Kétségbe esnek, de kockásfülű nyúl azonnal a
segítségükre siet.

Kriszta gitározik, de a nagyfiú az ablak alól labdájával
zavarja. Látja ezt távcsövén a kockásfülű nyúl és a kislány
segítségére siet.

26. A nagy bújócska
o

A gyerekek bújócskát játszanak a szabadban. Kistöfit mindig
túl könnyen megtalálják, ezért kockásfülű nyúl a
segítségére siet.

