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HOGYAN
JÁTSSZUNK?
Egy kuflis mesemondó-készletet tartotok
a kezetekben. A készlet segítségével el tudtok
játszani hét, a kuflikról szóló történetet. Ehhez
a mesefüzet nyújt segítséget. Az a legjobb, ha
ezt a játékot együtt játsszák kicsik és nagyok,
olvasni tudók és kis színészek, mesemondók.

4-99
ÉVES

30
PERC

2-8
JÁTÉKOS

ELŐKÉSZÜLETEK

SZEREPLŐK:

Nyihánc

Az első játék előtt pattintsátok ki a szereplőket, díszleteket és kellékeket
a kinyomólapról. Aminek egyenes vonal az alja, azokat helyezzétek bele
a műanyag talpba.
A doboz teteje lesz a háttér, a doboz alja a színpad.

Hilda

Zödön

ÁLLÍTSÁTOK ÖSSZE, ÍGY:

Fatuskó

HÁTTEREK:

Pofánka

1.

Valér
2.

Zsákfejű béka

Doktor Furcsa

Bélabá
Titsz

Az előadás előtt olvassátok el együtt a kiválasztott mesét! A mese előtt
szereplő tanácsoknak megfelelően válogassátok ki, milyen szereplők,
kellékek, háttér kellenek a meséhez.
A szövegben vannak olyan részek, amelyeket a mesélő mond. Olvashatja
a felnőtt is, de mesélheti fejből a kisgyerek is.
A színessel szedett részeket a szereplők mondják. A lap szélén színessel
találtok kis segítségeket, hogy hogyan játsszátok el a darabot!
Nem kell szó szerint felmondani a szöveget, hiszen ez játék! Nyugodtan
változtassátok meg a történetet, vagy írjatok újakat, sőt, újabb kellékek
előállítása sem tilos!

Mohamanyi

Lábascsiga

Fityirc

1.

Keressétek elő az éjszakai rét hátteret, és tegyétek a dobozfedél
belsejébe, majd toljátok rá a színpadot, ami ott tartja.
A színpadra tegyétek fel a kupacot, valamint 1-2 bokrot!
A színpad mellé készítsétek ki a kuflikat és a krumplit!

EGY KUPAC AZ
ELHAGYATOTT RÉTEN
Sorban sétáljanak
be a kuflik a színpad
közepére!

Van valahol egy elhagyatott rét. A rét közepén áll
egy kupac. Egykoron a kupac üres volt, nem lakott
benne egyetlen kufli sem. Körben a réten dúsan nőtt
a vadzab, a vadsóska, a vadspenót, a vadmarcipán,
a vadkavics, a vadradír, meg más hasonló növények.
Mígnem aztán egy éjjel, mikor éppen dühödten
süvített a dermesztő északi szél, egy csapat didergő
kufli tűnt fel a láthatáron. Már egész messziről hallani
lehetett, hogy vacog a foguk a hidegtől.

KUFLIK: Vac-vac-vac, brrr-brrr-brrr!

Vedd elő a krumplit,
és tegyél úgy, mintha
sütögetnének a kuflik!
Fektesd le a kuflikat!
SZÜNET: Cseréld ki
a hátteret a nappali
rétre! Óvatosan vedd le
a kupacot, míg a kuflik
alszanak, húzd előre
a színpadot, és fordítsd
meg a hátteret, majd
told vissza a színpadot,
és tedd vissza
a kupacot!

Nem csoda hát, hogy megörültek a kupacnak!
Végre egy hely, ahol meghúzhatják magukat.
Egyikük még néhány száraz faágat is talált, amiből
tüzet tudtak rakni.

ZÖDÖN: Legalább megsütjük rajta a krumplinkat!
Miután jóllaktak, leheveredtek és elaludtak.
Reggelre kelve aztán eldöntötték: nem mennek innen
tovább egy tapodtat sem! Ezentúl ez lesz az otthonuk!

KUFLIK (boldogan kiáltozva): Kiváló kupac, pont
nekünk való! Ássunk üregeket az oldalába!
Ezek után mindegyik kufli kiválasztotta, hol fog
üreget ásni magának. Zödön a kupac bal
oldalán, Titusz a jobb oldalán, Hilda a mohás
felén, Valér a füvesen, Bélabá a legaljában,
Pofánka a legtetején. Fityirc meg se fent, se
lent, inkább valahol úgy középtájon.

Dolgozni kezdtek. Eleinte mindannyian egyformán
jól haladtak az ásással. Na jó, Zödön egy kicsikét
gyorsabban, mert ő volt a legerősebb. Bélabá meg talán
egy icipicit lassabban, mert ő meg a legöregebb volt.

Tedd a kuflikat oda,
ahol az üregeket
ássák!

KUFLIK: Ne ássunk egy kicsit helyetted?
BÉLABÁ: Ugyan már, hova gondoltok!
De azért jól esett neki, hogy megkérdezték.
Délutánra járt, mire elkészültek. A kupac tele volt
szebbnél szebb kufliüregekkel!
A legnagyobbat Zödön ásta, a legkisebbet meg
Pofánka. A legkerekebbet Hilda, a legszögletesebbet
Titusz. A legegyenesebbet Valér, a leggörbébbet
Bélabá. A Fityircé meg mindegyikére hasonlított egy
kicsit. Olyan lett a kupac, mint egy nagy, csupaluk sajt!
Már csak az ajtók hiányoztak! A kuflik elindultak
hát, hogy szerezzenek faleveleket. Szerencsére az
elhagyatott réten nőtt mindenféle érdekes növény.
Pipafa, réti kancsalka, bogárboróka, cinóberbogyó
meg effélék. Végre az ajtók is a helyükre kerültek.
A kuflik nagyon elégedettek voltak a munkájukkal.

KUFLIK (elégedetten): A mindenit! De szép lett!
Lassan bealkonyodott. A kuflik felmásztak a kupac
tetejére, onnan nézték, hogy tűnik el lassan a nagy,
kövér nap a látóhatár mögött.

KUFLIK: Milyen szép így, a saját kupacunkról nézve!
És ebben bizony igazuk volt!

Állítsd sorba a
kuflikat, és mondd el,
melyik milyet ásott!

SZÜNET: Cseréljétek
ki a hátteret
naplementésre!
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