
 

Az egér és az oroszlán 

Mitől olyan erősek az oroszlán fogai? Az oroszlán 
csapdába esik, de újdonsült barátja, a kisegér, 
azonnal segítségére siet. Vajon hogyan tudja 
kiszabadítani? Hát elrágja a kötelet! Amikor az 
oroszlán tudakolja, mitől ilyen élesek a fogai, a 
kisegér készséggel elmeséli a titkot: minden 
étkezés után fogat mos. Követendő példa - az 
oroszlán mindenesetre megfogadta ! 
 

 
 

A kanász 

Mese a hercegről, aki kanásznak áll a királyi 
udvarban, hogy elnyerhesse a hercegnő kezét. 
Hiába a sok csók, amit a kanász kapott a 
hercegnőtől, mégsem vette őt feleségül. A gőgös 
hercegnő még a hercegnek sem kell! 
 

 
 

Hókirálynő 
Nagyon szép történet egy kislány és egy kisfiú 
barátságáról, amit még a jégszívű Hókirálynő sem 
tud megfagyasztani. 

 
 

A kiskakas gyémánt félkrajcárja 

Arany László híres meséje a fondorlatos kis 
kakasról, aki túl jár a török császár eszén. 

 
 

Rege a csodaszarvasról 

László Gyula gyönyörű rajzaival illusztrált 
diafilmet minden gyermek számára szívből 
ajánljuk. Megismerhetik belőle a magyar nép 
mondai történetét, a képeken pedig 
megcsodálhatják a korabeli felszereléseket, 
ruhákat. 

 

Frakk és a lusta macskák 

Frakk, a barna vizsla Károly bácsi kérésére ráncba 
szedi a macskákat. 



 
 

Böbe Baba a játékboltban 

TV-s bábjáték diafilmes feldolgozása. Böbe baba 
karácsonyi ajándéka egy kisvonat, amivel nemcsak 
ő szeret játszani. Senki sem marad ki a játékból, így 
a karácsony este kellemesen végződik. 

 
 

Mazsola és Tádé  

Egy kistestvér érkezésekor nincs könnyű dolga a 
nagyobbnak. Mese a Nyúldomb lakóiról, ahol 
szegény Tádé egyedül marad, mert Mazsola 
megfeledkezik róla a nagy játszásban. 

 
 

Bogyó és Babóca I. 

Bogyó, a csigafiú szomorúan veszi tudomásul, 
hogy nem tud felmászni a szivárványra . Barátai 
azonban megvigasztalják: születésnapjára egy 
szivárvány színű csúszdát készítenek neki. A mesét 
a fiatal írónő, Bartos Erika saját grafikával 
illusztrálta. 

 
 

Kisvonat a Mohavölgyben 

Egér koma nősül. A vendégek kisvonattal utaznak a 
lakodalom helyszínére, útközben azonban Maki 
meggondolatlansága nagy galibát okoz. A 
kismajom végül megbánja tettét és a lagzi örömét 
már semmi sem árnyékolja be. 

 
 

Kolontos Palkó 

Kolontos Palkó mindenki eszén túl akar járni, de a 
gonosz banyán nem sikerül. Büntetésből 
elvarázsolják a szamarát, de az utánozza Palkó 
beszédét. Ez a mutatvány menti meg Palkót az 
akasztófától. Jutalmául a király bolondjává fogadja.  

 

Lehel kürtje 

A monda szerint Lehel kürtjének hangja védelmet 
nyújt a magyar népnek. 



 
 

Világszép Nádszál kisasszony  

Népmese, melyben a királyfi feleséget keres, s 
kalandos útja során sok próbát kell kiállnia. 

 
 

Történetek Mátyás királyról 

3 történet az igazságos királyról, aki a szegények 
nyomorú sorsán próbált segíteni, s álruhát öltve 
leplezte le az uraságok hatalmaskodását. 

 
 

Zsuzsi segít anyukának 

Zsuzsi elmeséli, mi mindenben tud már segíteni 
édesanyjának: takarítás, cipőpucolás, beágyazás, 
terítés . A kedves mese láttán remélhetőleg sok 
követője lesz Zsuzsinak. 

 
 

Az utolsó mohikán I-II. 

A történet a felsőrendűségükben szilárdan hívő 
gyarmatosítók és a saját földjüket utolsó csepp 
vérükig védelmező rézbőrűek könyörtelen és 
egyenlőtlen harcát meséli el, Friedrich Gábor 
kitűnő illusztrációival színezve. 

 
 

Bőrharisnya I-II. 

A Bőrharisnya a bátor és önfeláldozó pioníroknak 
állít emléket, akik meghódítottak egy egész 
kontinenst. Friedrich Gábor nagyszerű rajzai még 
hitelesebbé teszik a történetet. 

 

Szegény Gombóc Artúr 

Mese mindannyiunk kedvencéről, a csokievő 
madárról, Gombóc Artúrról. Szegény Artúr már 
röpülni sem tud, így kalandos úton jut el Afrikába. 



 
 

Nyuszi Kató lakodalma 

Nyírfaerdőn nagy a sürgés-forgás, mindenki a nagy 
eseményre készül. Az erdő apraja-nagyja kiveszi a 
részét az előkészületekből, no és a lagziból is. 
Donászy Magda fülbemászó verses meséje Németh 
István kedves rajzaival. 

 
 

Gabi karácsonya 

Verses mese Gabiról, aki születésnapjára egy 
játékmackót kap ajándékba. A mackó miatt korábbi 
játékait elhanyagolja. De a macit is félredobja, 
amikor apukája egy igazi kiskutyát hoz haza. A 
papa nem nézi ezt jó szemmel és elhatározza, 
megtanítja Gabit, hogy a régi játékokat is értékelje. 
Karácsonykor már teljes lesz a boldogság. 

 
 

Megszökött játékok 
Kedves rajzokkal illusztrált versike Borikáról, aki 
megunta az otthoni játékait, mert már óvodába 
szeretett volna járni, ahol új játékokkal találkozhat. 

 
 

Első nap az óvodában 

Rímekbe szedett kedves történet Orsiról, aki most 
ismerkedik az óvodával. Bár a dián a gyermekek 
még köpenyt hordanak, az óvodai napirend nem 
változott: reggeli, játék, rendrakás, ebéd, alvás, 
játék megint. 

 
 

Aladdin és a csodalámpa 

Híres mese a csodalámpában élő szellemről, aki 
minden kívánságot teljesít. Ebben a mesében 
Aladdin szerzi meg ezt a rézlámpát. 

 

Lúdas Matyi 

Fazekas Mihály költeményének meseszerű 
feldolgozása a kisebbek számára is közel hozza a 
lusta, de eszes fiú történetét Döbrögi urammal. 



 
 

Vuk 

Mese a kölyök rókáról, Vukról, akit az öreg róka, 
Karak nevel fel. Vuk megtanulja, hogyan lássa el 
magát, megtanul vadászni. 

 
 

Szurtos Peti kalandjai 

Leginkább kisfiúkra jellemző, hogy nemigen 
szeretnek mosakodni. Szurtos Peti is mindent 
kitalált, hogy ne kelljen, míg végül megtanulja a 
rendet. Hogy milyen kalandok árán, azt 
megtudhatjuk a diafilmből. 

 
 

Cili cica a tejúton  

Cili cica a Tejúton jár, ahol minden a tej körül 
forog. Különös kalandjai végén arra ébred, hogy a 
kisfiú cumisüvegéből issza a tejet. 

 
 

Háry János 

A nagyokat füllentő, leszerelt obsitos katona 
története Zórád Ernő nagyszerű grafikáival. 

 
 

Hamupipőke 

Grimm egyik legkedveltebb meséjét F. Győrffy 
Anna csodálatosan szép grafikái illusztrálják. 

 

Piroska és a farkas 

Mese a piros fejkendős kislányról, akit Piroskának 
hívnak, és a nagymamáját megy meglátogatni az 
erdőbe. Útja során találkozik a farkassal….. A 
klasszikus mesét Lengyel Sándor kedves rajzaival 
nézhetjük meg a diafilmen!  



 
 

Jancsi és Juliska 

Mese Jancsiról, Juliskáról és a mézeskalácsházról, 
ahol a vasorrú bába lakott. Minden jó, ha vége jó. 
Jancsi és Juliska kiszabadul és boldogan térnek 
haza a banya kincseivel.  

 
 

Csipkerózsika 

Klasszikus mese királylányról , átokról, és a 
szerelem erejéről. Grimm egyik legkedveltebb 
meséje rímekbe szedve jelenik meg a diafilmen, 
melyet F.Győrffy Anna gyönyörű grafikái 
illusztrálnak.  

 

Hófehérke és a hét törpe 

Mindenki kedvence a szépséges Hófehérke és a hét 
törpe meséje. Kikhez menekül a gonosz mostohától 
Hófehérke, és hogyan éled fel a halál torkából? 
Ismert mondat: Tükröm-tükröm mondd meg 
szépen, ki a legszebb a vidéken? Grimm egyik 
legismertebb meséjét F. Győrffy Anna kedves 
rajzai teszik még élvezetesebbé. 

 
 

A szállást kérő róka 

Mese a furfangos rókáról, aki szállást kér az 
emberektől, és sorra becsapja őket .Végül akad 
valaki, aki megleckézteti a ravaszdit.  

 
 

A kicsi dió 

Mese a népes családról, akik nagy szegénységben 
élnek. Egyszer a családfő egy varázsdiót kap az 
ördögtől, amivel minden kívánsága teljesül. Így 
lesz belőlük a mese végére gazdag család. Kívánni 
tudni kell! 

 

Eb, aki a kanalát meg nem eszi 

Mese a furfangos juhászról, akit Mátyás király sem 
tudott megtréfálni, sőt okosságát egy zsák arannyal 
jutalmazta.  



 
 

Aranyember I-II. 

Jókai Mór nagylélegzetű műve az alap emberi 
tulajdonságokról szól: vágy, hitványság, szerelem, 
bűnbánat. Friedrich Gábor gyönyörű rajzai 
varázsolják még életszerűbbé a történetet. 

 
 

Betlehemi királyok 

A diafilm két József Attila verset dolgoz fel: Altató 
és Betlehemi királyok ( Jézus érkezésének hírére 
napkeleti királyok térnek Betlehembe, ajándékokat 
hoznak a jászolban fekvő kisdednek) 

 
 

Két kis bocs meg a róka 

Hogyan szedi rá Róka Rudi a két kis bocsot, hogy a 
talált sajtot ő egye meg? Mit is jelent a testvéries 
elosztás? 

 
 

Sicc Afrikában 

Sicc, a kandúr története, melyben Afrikába utazik 
és locsolócsőnek nézi a kígyót. Persze sok más 
kaland is vár rá útja során, melyről végül kiderül - 
csak álom volt az egész. 

 
 

Róka Rudi a Balatonon 

Tanulságos mese Róka Rudiról és barátairól, akik a 
Balatonnál nyaralnak. Megtudhatjuk, hogy a 
csónakázásnak is vannak szabályai, amiket be kell 
tartani, pl viharjelzésnél nem szabad a vízen 
maradni, különben.... 

 

Szeleburdi Róka Rudi  

Megismerhetjük a gyalogos közlekedés alapvető 
szabályait. Milyen hibákat ejt Róka Rudi városi 
sétája során? 



 
 

Vizipók-csodapók 

Megismerkedhetünk Vizipók barátunkkal, 
Keresztespókkal, Katicával, a kis csigákkal, a 
hangyákkal és a többi vízparton, tavacskában élő 
állattal. 

 
 

Maugli, a farkasok fia  

A farkasok közt nevelkedő kisfiú, Maugli 
történetével Kipling azt tanítja, hogy az élet állandó 
küzdelem, amelyben a gyengébb áldozatul esik az 
erősebbnek. A dzsungel kegyetlen törvényéből 
azonban nem hiányzik a méltányosság és a 
szolidaritás sem. 

 

Mátyás király és a varga  

A varga piros csizmát készített a királynak, a palota 
kapujában strázsáló két őr azonban csak úgy engedi 
be, ha majdani jutalma egyik felét egyiküknek, 
másik felét a másikuknak adja. 100 botütést kér hát 
a varga a csizma fejében. A királynak tetszik a 
kérés, s egy zsák arannyal jutalmazza az eszes 
vargát.  

 

Nyuszi Pista kalandjai  

2 részes mese Nyuszi Pistáról, akit gyávának 
tartanak az osztálytársai. Bagoly tanító néni 
megbízza egy feladattal :szóljon harkály doktornak, 
hogy gyógyítsa meg Tölgyfa nénit. Kalandos útja 
végén sikeresen teljesíti a feladatot, így nem hívják 
többé Gyáva Nyúlnak. A Zórád Ernő rajzaival 
illusztrált mese az önzetlen segítségnyújtás szép 
példáját mutatja be. 

 
 

Vackor az óvodában 

Kormos István kedves figurája, Vackor, a loncsos, 
lompos és bozontos kölyökmackó, ezennel óvodába 
kerül, ahol csupa új dologgal találkozik. 

 

Ali Baba és a negyven rabló 

Ali baba és a negyven rabló meséjéből 
megtudhatjuk, hogyan lesz gazdag Ali baba, és azt 
is, miért adja feleségül fiához a cselédlányt.  



 
 

Mesélnek az évszakok 

Minden gyermek szomorú, ha véget ér a nyár. 
Édesanya azonban emlékezteti őket, milyen 
örömöket tartogat számukra a többi évszak is 

 

A telhetetlen méhecske 

Mese a méhecskéről, aki telhetetlenségében 
elhagyja társait és saját útját járja. Alkut köt a 
lódarázzsal, de a darázs is becsapja. Az őszi 
hidegben bölcs barátja, a körte és a kertész menti 
meg életét. A méhecske megbánja tettét, így társai 
visszafogadják a kaptárba. 

 

Sünik és a csúnya kislány  

Hogyan lett a kócos kislányból szépséges tündér? 
Élt egyszer egy csúnya kislány, Marika. Kócos és 
rendetlen volt, az óvodában mindenki csúfolta - 
ezért bánatában elszökött az erdőbe. De jó szíve 
volt, segített az állatoknak, növényeknek. Amikor 
társaitól levelet kapott, hogy visszavárják, új 
barátai, a sünik és a fák segítettek neki: 
megfürdették, megfésülték, így egy gyönyörűszép 
kislány térhetett vissza az óvodába.. 

 
 

Boribon, a játékmackó 

Volt egyszer két testvér: Gabi és Gyuri. Nem 
nagyon hasonlítottak egymásra, de abban teljesen 
egyformák voltak, hogy nem vigyáztak a 
játékaikra. Boribonra, a szürke játékmackóra sem. 
Fölvágták a hasát, azután magára hagyták. Boribon 
pedig eltűnt… 

 
 

Winnetou I-II.  

A regény két főhőse Winnetou, a fiatal apacs indián 
törzsfőnök és Old Shatterhand, a fehérember. 
Kalandjaik során különböző rendű és rangú 
bűnözőket tesznek ártalmatlanná. A diafilm 
illusztrációit neves grafikusművészünk, Zórád Ernő 
készítette. 

 

Az Ezüst-tó kincse I-II.  

Az izgalmas kalandregény Czakó Mária szép 
illusztrációival jelenik meg a diafilmen. 



 
 

A fehér ló mondája  

A magyar nép honfoglalásának mondai története. 
Miként űzte ki Árpád fejedelem a morvákat a 
gyönyörű és gazdag területről, melyen népét 
kívánta letelepíteni? 

 
 

Csilicsali Csalavári Csalavér 

Móra Ferenc meséje 107 képben. Csalavér, a 
ravasz róka, mindig csalafinta módon szerzi meg 
táplálékát. Végül a szamár túljár az eszén. A hosszú 
történetet türelmesebb gyerekeknek ajánljuk 

 
 

Kismalac meg a farkasok 

Móricz Zsigmond kedvelt verses meséje a ravasz 
kismalacról, aki túl jár a farkas eszén. Forró vizet a 
kopaszra! 

 
 

Légy jó mindhalálig 

Történet hőse, Nyilas Misi egy Tisza menti faluból 
érkezik a debreceni kollégiumba. Útravalója a 
gyermeki hit, bizalom és tisztelet az emberek iránt. 
Bencze László kitűnő rajzai a történetet még 
hitelesebbé varázsolják. 

 
 

Thészeusz és Ariadné 

Kréta szigetének királya, Minosz, a görög nép felett 
uralkodott sok-sok ezer évvel ezelőtt. Ez a monda 
az ő életéről szól. A diaképek illusztrációja alapjául 
a Krétán található palota falfestményei szolgáltak, 
így hiteles képet kapunk az akkori életről.  

 

Testünk felépítése 

Oktató jellegű diafilm óvodásoknak, 
kisiskolásoknak. Mit lát a röntgengép? Miből épül 
fel a bőrünk? Mitől tudunk futni? 



 
 

János vitéz I-III. 

Petőfi Sándor elbeszélő költeménye Jancsiról szól, 
aki birkapásztorból lesz huszár. Sok országot 
megjár. Kedvesét keresve még tündérországba is 
eljut. 

 
 

A só 

Mese a királylányról, akit elüldöz házából a király, 
mert iránta érzett szeretetét a sóhoz hasonlítja. 
Mese végére kiderül, hogy mit jelent, ha sótlan az 
étel.  

 
 

Hét kis törpe egyedül  

A királynővé lett Hófehérke nem feledkezik meg 
kis barátairól. A varázstükör segítségével nyomon 
követi életüket és ha kell, segítségükre siet.  

 

Pöttyös Panni 

Pöttyös Panni és társai az óvodában „Mi leszel, ha 
nagy leszel?” játékot játszanak. Mulatságos ötletek 
hangzanak el és azt is megtudhatjuk, hogyan 
születik a kistestvér. 

 


