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Magyar és nemzetközi mesefilmek, rövidfilmek
- ÖSSZEÁLLÍTÁSOK korosztályok szerint
KLASSZIKUS MAGYAR RAJZFILMEK I.

VII/02

- az MTVA válogatása sorozataiból a legkisebbeknek
Összeállítás a Kukori és Kotkoda, a Pom Pom meséi és a
Frakk epizódjaiból.
Kukori és Kotkoda
• Végtelen giliszta (6’53)

o Kotkoda és Kukori gilisztát kapirgálnak. Pulykáné hecceli őket: a folyón túl
végtelen giliszták vannak. Kukori és Kopasznyakú áteveznek...

• A születésnapi szemétdomb (7’35)

o Kotkoda születésnapi szemétdombot készít Kukorinak, sok minden jóval rakja
meg, a tetejét reszelt sajttal hinti be. Nagy az öröm, még táncra is perdülnek. A
sánta szöcske elrontja a hangulatot, amikor elmeséli, hogy a Kopasznyakú ünnepi
szemétdombját akarta átugrani és nem bírta…

• Rézsarkantyú (8’01)

o Kotkoda régi tárgyat szeretne a lakásba, ezért kapirgálni mennek és egy pár
rézsarkantyút találnak. Kotkoda a falra teszi, de Kukori hordani szeretné...

Pom Pom meséi
• Szegény Gombóc Artúr (kb. 8’)

o Gombóc Artúr folyton csokoládét eszik, s ettől annyira meghízik, hogy amikor
ősszel ő is el akar költözni Afrikába, nem bírja a szárnya...

• A bátor tintanyúl (kb. 8’)

o Picur az iskolába menet tintát vásárol, de az üvegeket elejti. Pom-Pom, a Bátor
Tintanyúlról szóló mesével vigasztalja meg...

• A zengőtorkú nyivákoló (kb. 8’)
Frakk
• Egerészni jó (6’31”)

o Zengőtorkú nyivákoló mindenféle hangot utánoz beszéd helyett. Végül egy
orgonista tanítja meg a skálázás révén beszélni.

o Irma néni és Károly bácsi tévézik, míg közeleg a vihar. Sajnos már az egerek számára is nyilvánvaló, hogy melyik
házban nem fogják őket háborgatni.

• Egy kis kényeztetés (6’34”)

o Károly bácsi perel Irma nénivel, hogy lehet valaki ennyire az állatok rabja, még a tejet is meglangygítja nekik. A két
macska, hogy ne hallja a perlekedést, inkább szomszédolni megy. Frakk szeretne utánuk menni. A vacsoránál
kiderül, hogy a gazda nem következetes, saját vacsoráját is a vizslának adja, sőt engedi, hogy az ágyában aludjon.

• A sonka ízű sajt (6’30”)

o Irma néni a városból mindenkinek hoz vásárfiát. Károly bácsi a sajtkiállításról sajtkülönlegességeket kap. A
legjobban a sonka ízűnek örül, de mire megkóstolná nyoma vész.

