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- AZ MTVA VÁLOGATÁSA KISISKOLÁSOKNAK
A nagy ho-ho-horgász
• A repülő hal (8’)

o A nagy ho-ho-horgász azt hiszi napszúrást kapott, hallucinál vagy
délibábot lát, mert egy hal repült el felette. A szakirodalomban
azonban megtalálható ez az állat ritkaság. Ettől kezdve a Nagy
Horgász áldozva a tudomány oltárán mindent elkövet, hogy elfogja a
különleges példányt.

• A mindentvágó rákolló (9’)

o A horgász rákászni készül, mert a rák mindig elvágja a zsinegét. A

csalinak májat használ, de a májat a horgásszal együtt elragadja egy
keselyű.

• Mit hozott a Mikulás (8’)

o A Nagy ho-ho-horgász kötni tanul, mert megígérte Főkukacnak, hogy
köt neki egy sapkát. Szerencsére a 2. B osztály tanulói megmentik
ettől az unalmas elfoglaltságtól, mert felkérik iskolai Mikulásnak, a
Főkukacot meg krampusznak. Boldogan vállalják a feladatot. Be is
öltöznek, s fantasztikus ajándékot visznek magukkal.

Pityke
• A látszat csal (7’)

o Pityke őrmester egy közveszélyes szélhámost üldöz, aki különféle
álruhába öltözve és maszkírozva csap be embereket. Pityke a
kutyák és Kukucs segítségével leleplezi a tolvajt.

• Hasonmás (7’)
o Kukucs feldúltan panaszolja Pitykének, hogy a dühös

madártulajdonosok őt gyanúsítják a madarak kieresztésével. Pityke
kinyomozza, hogy a madarakat Kukucs hasonmása engedte
szabadon.

• A kerékpár nem trapéz (7’)

o A Zsiráf örs biciklitúrára indul, amikor Pityke őrmester szolgálatban
van. Marcipánnal azonnal utánuk ered, hogy felügyelje
biztonságukat, mert az előérzete az súgja, hogy a közlekedési
szabályok betartásában a gyerekek nem jeleskednek. Bizony nem is
csalódik.

Mikrobi
• Start bonyodalmakkal (9’14”)

o Mikrobit a gyermekek édesanyja gyermeknevelésre programozta
be. A gyerekek a háztartási űrrakétával kirándulni indulnak, de a
start némi bonyodalommal jár. Mikrobi programozása miatt
nem tud segíteni és még szerencse hogy Peppe az elektronikus
bölcsődébe jár...

• Jó egy kis diviton a háznál (9’47”)

o A gyöngyfűzésért rajongó Peppe egy kirándulás során gömbölyű
divitonokat gyűjt össze és haza is visz belőlük. Az osztódó
divitonok elárasztják Peppéék lakását...

• Jelmezbál (10’12”)

o A gyerekek megkérik Mikrobit, hogy tervezzen nekik jelmezeket
az iskola jelmezbálra. Elhatározzák, hogy elmennek egy másik
bolygóra és onnan hoznak ötleteket. Aloatt, a szuperrobot
elrabolja a gyerekeket...

