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Sziasztok!
Flórián mackó vagyok.
Az Óbudai Múzeum Játék a városban
című állandó kiállításában lakom a
barátaimmal. A mi kis városunkban mindig
történik valami izgalmas. Ha te is szeretnél
részt venni csudasztikus kalandjainkban,
gyere és játssz velünk a füzet lapjain
keresztül!

Kalandra fel!
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Flórián mackó és a tangram
A nap fényes sugarai incselkedve furakodtak be az ablakon a madarak vidám
csiripelésének kíséretében. Flórián kinyújtóztatta puha mancsait, majd megtörölte
fekete gombszemeit. Álmosan körbenézett. A társai, a többi plüss mackó, akikkel
együtt lakott, már régen talpon voltak. Megigazította csíkos masniját, aztán
leugrott a polcról.
Nagy volt a jövés – menés a játékok városában. A matchbox-ok vidáman
száguldoztak a padlón. A porcelánbabák egymásnak mutogatták szebbnél – szebb
ruháikat, miközben a rongybabák irigykedve figyelték őket. A város valamelyik
sarkában egy műanyag mozdony füttyszava hallatszott. A mackó megszaporázta
girbe - gurba lépteit. A barátaihoz sietett, akik a város előterében lévő teremben
éltek. Fontos feladatot láttak el. Kísérő játékok voltak. A gyerekek magukhoz
vehették őket és együtt nézhették meg velük a várost.
— Szia, Flórián! – csapta meg a mackó fülét egy ismerős hang.
Értetlenül nézett körbe, de nem látta a hang forrását.
— Itt fent — integetett neki egy barna szőrű plüss sárkány a terem sarkában
álló fotel tetejéről.
— Szia, Barnabás! Mit csinálsz te ott? — kérdezte kíváncsian a mackó
termetes barátját.
— Nézem, ahogy Tarka és Brumi játszanak. Gyere, mássz fel!
Nem kellett kétszer kérnie, Flórián nekifeszítette kitömött végtagjait és óvatosan
felmászott a másik mellé. A fotellel szemben egy fekete fal terült el, rajta egy
mágnes táblával. Az elé húzott asztalon két plüss medve ágaskodott és próbáltak
állatokat kirakni a színes alakzatokból.
— Tangram — szólalt meg a sárkány.
— M-micsoda? — kérdezett vissza értetlenkedve Flórián.
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— Ez a neve a játéknak – felelte a másik. — Ez egy ősi kínai kirakós. Hét
geometriai elemből áll, amikből különféle alakzatokat lehetett kirakni. Van
egy négyzet, egy paralelogramma, öt darab háromszög, amiből kettő nagy,
egy közepes és a másik kettő kisebb méretű. Nagyon jó móka.
Flórián csak ámuldozott, mennyi mindent tud Barnabás.
— De végülis — gondolta magában — ő egy sárkány, ráadásul rengeteg
mesekönyvet olvasott már. Szóval nem csoda, ha nagy tudás birtokosa. De
hirtelen eszébe ötlött valami.
— Képzeld, a városban is él egy játék, a neve Kip - Kop.
Ő is hasonló dolgokkal szokott minket szórakoztatni. Sokféle színes formája
van, amiket rákalapál egy táblára. Egyszer meg kell nézned. Virág, hal,
házikó, bármit képes megcsinálni.
Flórián boldog volt, hogy ő is tudott valami okosságot mondani.
Igaz csak egy plüss mackó volt de minden egyes alkalommal hegyezte varrott
fülecskéit, amikor egy okos néni vezette a látogatókat körbe a városban. Igyekezett
mindent megjegyezni.
— Nagy varázsló lehet a barátod — mondta Barnabás.
— Kedvet is kaptam, hogy kipróbáljam ezt a tangramot. Gyere, játszunk mi
is!
Azzal megrázta bársony szárnyait, majd felkapta Flóriánt és odarepültek az
asztalra. Tarka és Brumi örömmel szorítottak nekik helyet, mert játszani a
barátokkal a legjobb.
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Barnabás
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Készíts te is tangramot!
Színezd ki a formákat, majd vágd ki őket a vonalak
mentén! Ha kell, kérj segítséget egy felnőttől!
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Flórián mackó és a diavetítés
Flórián óvatosan forgatta a barna színű szalagot puha mancsai között,
miközben hagyta,hogy az ablakon át beszűrődő fény életre keltse a rajta lévő
figurákat. Egy kis róka kalandjai tárultak fel gombszemei előtt.
— És akkor Vuk. Nem, ez így nem lesz jó.
— Majd Vuk ... — folytatta újult erővel, de ez sem tetszett neki.
— Nem is értem, minek vállaltam el ezt az egészet — mondta szomorúan,
miközben óvatosan összehajtogatta a kezében lévő tekercset.
— Ugyan már, Flórián. Sokszor felmondtad már a történetet. Minden
rendben lesz — szólalt meg egy rekedtes hang.
A mackó leugrott az ablakpárkányról és elindult a terem másik végébe, ahol egy
nagy fehér vászon volt kifeszítve. A szerkezet előtti asztal tetején egy kék színű
diavetítő totyogott egyik helyről a másikra.
— Mit csinálsz, Púpos? - szólította meg barátját, miután felmászott mellé.
— Próbálom megtalálni azt a helyet, ahonnan szép, éles képet tudok majd
vetíteni - tette hozzá a másik, majd újra odébb lépett egy kicsit.
— Egyébként — folytatta — ügyesen mondtad fel a kis Vuk történetét.
Minden rendben lesz az esti vetítésen. Én tekerem a képkockákat, te pedig
elmeséled, mit is látunk rajtuk.
Flóriánnak jól esett a dicséret, de mégis nagyon izgatott volt. Júlia, a fehér
nyuszilány vetette fel, hogy tartsanak egy közös diavetítést, ami a játékváros
minden lakójának nagyon tetszett. Kis púpos, az öreg diavetítő, örömmel vállalta
a feladatot és felkérte Flóriánt, segítsen neki.
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— Az őseim nem ilyen filmtekercset használtak ám — kezdett mesélni Púpos,
miközben még mindig a megfelelő helyet igyekezett megkeresni.
A plüss mackó leült és érdeklődve hallgatta az öreg történetét. A városban
mindenki tudta, hogy nagy mesélő.
— Vászonra vagy üvegből készült lapokra festették a jeleneteket. Ezeket
megvilágították és egy sima felületre vetítették a képeket, amiket versbe szedve,
sokszor zenével kísérve meséltek el. Úgy hívták őket, a "bűvös lámpák". Régen
nem volt ám tévé, számítógép, így csodájára jártak az emberek, amikor egy
ilyen képmutogató megjelent a vásárokon.
Flórián tudta, hogy a régen akár több száz évet is jelenthet és akkor teljesen
másmilyen volt a világ. Ő maga sem mostanában született, így volt tapasztalata,
ráadásul Barnabás, a könyvek világában jártas sárkány barátja is sokat
emlegette ezt a régent.
— Akkor az őseid igazából varázslók voltak? — kérdezte Flórián.
— Úgy - úgy — bólogatott nevetve a diavetítő. — Sőt, — tette hozzá — a
bűvös lámpák előtt egy olyan szerkezet is létezett, amit "sötét
kamrának"neveztek. Ez egy fekete doboz volt, ahol a fény egy apró lyukon
keresztül hatolt be és a kinti kép fejjel lefelé jelent meg a belsejében.
Flórián ámuldozva hallgatta Púpos történeteit és igyekezett mindent jól
megjegyezni.
— De hagyjuk is, mi volt több száz évvel ezelőtt - szakította félbe meséjét
Púpos. — Azt hiszem, megtaláltam, hol fogok állni. Gyere, nyisd ki a
hátamon lévő kis nyílást és fűzd bele a filmet! Azután elpróbáljuk az esti
attrakciót.
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A plüss mackó vidáman teljesítette a másik kérését. Érezte, ahogy a kellemetlen
izgatottság szertefoszlik benne és egy jó érzés keríti hatalmába.
— Végülis — gondolta magában — szeretek mesélni, egy varázslóval lépek
fel és a barátaim fognak meghallgatni minket. Ez valóban egy jó estének
ígérkezik.

P úpos
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Üveglemez részlete
Lanterna Magica
vetítőhöz
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Készítsd el a saját diafilmedet!
Találj ki egy történetet és rajzold bele a
diafilm kockákba! Kedvenc meséd
szereplőit is felhasználhatod.
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Flórián mackó vendégségben
Flórián kifésülte puha bundácskáját, majd megigazította a nyakában lógó
csíkos masniját.
— Így jó lesz - mondta elégedetten.
— Hová készülsz ilyen csinosan? — kérdezte tőle Stefi, az apró plüss mackó,
akivel egy polcon lakott.
— Vendégségbe megyek. Réka meghívott magához ebédre — felelte büszkén
Flórián.
— És hogy fogsz abba az aprócska konyhába beférni? — érdeklődött a társa.
— Még ne tudom, majd meglátjuk - válaszolta.
Azzal nekiiramodott girbe - gurba lábaival. Szerencsére Réka közel lakott a
plüss mackók házához, így Flórián a megbeszélt időben érkezett. Utoljára még
egyszer rendbe rakta barna bundáját,majd bekopogott. Az üvegajtó kitárult és
egy picike babafej jelent meg mögötte.
— Szia, Flórián! - üdvözölte Réka a jövevényt. — Várj egy kicsit, mindjárt
jövök!
A medve beleegyezően bólintott. Nem kellett sokáig ácsorognia odakint,
vendéglátója hamar visszatért kezében egy kosárral.
— Most elmegyünk a szatócsboltba vásárolni — kezdte a baba, miközben egy
ugrással a mackó vállán termett.
— Te nagyobb vagy mint én -folytatta — ezért gyorsabban odaérünk és az
ebédhez megvett dolgokat is könnyebben el tudjuk így hozni. Remélem, nem
bánod.
— Dehogy is, örömmel segítek — mondta Flórián.
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A szatócsbolt elé érve a baba lemászott a válláról és besétált az ajtón. A mackó
kíváncsian kukucskált be a pirinyó helyiségbe. Sajnos a mérete miatt, ő kénytelen
volt kint maradni. Odabent egy barna pult terült el, mögötte ugyanolyan színű
szekrénnyel. A polcokon picike dobozok sorakoztak mindenféle felirattal.
— Liszt, cukor, só - betűzte magában a medve.
A falon szalámi és kolbász rudacskák lógtak, a fiókokon különféle fűszerek nevei
szerepeltek. A pulton egy mérleg egyensúlyozott. Réka elkezdte felsorolni, mire is
lenne szüksége, mire a hozzávalók egymás után ugráltak bele kosárkájába.
Flórián ámuldozva figyelte, ahogy a bolt életre kelt.
— Még sohasem láttam ilyet korábban, csupán a mesekönyvek világában —
ujjongott a mackó, miközben visszafelé sétáltak.
— Hát igen, a mi birodalmunk nagyon különleges. A valóság kicsinyített
másolatának szokták nevezne. Ami így igaz, de van benne egy kis varázslat
is. Ha hazaértünk, megmutatom.
A mackó nem igazán értette, mire gondolhat pontosan a barátja, de nagyon
kíváncsi volt. Amikor megérkeztek a babaházhoz, Réka egy picike gomba formájú
kitűzőt vett elő piros ruhájának zsebéből.
— Ezt tedd fel a masnidra! — mondta
— Mit csináljak? — értetlenkedett a medve.
— Jól hallottad. Ez egy varázsbross. Aki feltűzi magára, olyan picire
zsugorodik össze, mint én.
Flórián teljesen össze volt zavarodva, de követte vendéglátója utasításait. A
babákat elég önfejű népségnek tartották, jobban tette, ha nem ellenkezett. Először
olyan érzés kerítette hatalmába, mintha egy liftben utazna, aztán hirtelen egyre
kisebb és kisebb lett.

12

— Hát ez, én... — forgolódott a mackó, rácsodálkozva az óriásivá vált világra.
— Most már tudsz nekem segíteni.
A baba konyhája teljesen átalakult. A tűzhely ontotta magából a meleget, az
apró csapból csöpögött a víz. Az előbb még életlen műanyag kés vidáman szelte a
boltban vásárolt illatozó kolbász darabkákat.
— Az én konyhámban lévő dolgok játék közben változnak át igazivá. Ehhez
van szükség a képzelet csodaerejére. De léteznek olyan régi baba bútorok,
amik enélkül is használhatóak. Apró vas tűzhely, amibe be lehetett gyújtani,
vasaló, amibe parazsat tehettek. Az emberek is ilyeneket használnak, csak
nagyban - mesélte Réka, miközben egy edénybe rakta a darabokra szelt
kolbászkát.
Flórián elképzelte, hogyan is nézne ki az ő házikója. Egy picike olvasósarok
biztosan helyet kapna benne, szép és kényelmes bútorokkal. A konyhája úgy nézne
ki, mint ez itt. Színes kis tányérok, poharak, hűtőszekrény, mosogató. Milyen jó is
lenne.
— Remélem, nem úgy gondoltad, hogy egész délelőtt csak én fogok dolgozni?
— szakította ki a mackót képzeletbeli házából a baba hangja.
— Megyek, megyek! — felelte vidáman Flórián.
Felállt a pici székről, ami már nem is volt annyira kicsi és örömmel nekilátott a
közös főzőcskézésnek. Boldog volt, hogy egy újabb csudadolognak lehet a részese.
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Készítsd el a saját babaházadat!
Te milyen bútorokkal rendeznéd be?
Rajzold be őket! Nevezd el a helyiségeket is!
Segítség a berendezéshez:
A játékok városában sokféle babaház
található.
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Babaházam
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Flórián mackó és a világűr
A sötét teremben élesen világítottak a fehér vásznon egymást váltogató képek.
Púpos, az öreg diavetítő egy újabb történettel kápráztatta el játék közönségét. A
film a világűrről szólt. A mackó ámulva hallgatta a mesélőt, aki arról beszélt,
hogy az esti égbolton megjelenő fénylő pontok tőlünk távol eső bolygók. A nagy,
ezüst színű labda, ami néha kifli, máskor sajt alakú, pedig a Hold. Ő van
legközelebb a lakóhelyünkhöz, a Földhöz. ezért látszódik olyan hatalmasnak. A
filmben furcsa ruhát viselő emberek is szerepeltek, akik már jártak ezen a bizonyos
Holdon. A mackó nagyon szerette a csillagokat nézegetni, de azt hitte róluk, apró,
fénylő bogarak, amik beleragadtak egy fekete masszába. Mikor vége lett a
vetítésnek, meg sem tudott mozdulni, még mindig a film hatása alatt volt.
— Látom, nagyon tetszett neked a történet — totyogott mellé Púpos.
— Igen — lelkendezett a mackó. Nem is gondoltam volna, hogy ilyen
hatalmas világban élünk.
— Bizony, elég hihetetlen. Ha érdekel még a világűr, látogasd meg
Holdrakétát. A lemezárú gyári játékok között lakik.
Flórián megköszönte a tanácsot és az izgalmas estét. Másnap első dolga volt,
hogy elsétáljon a lemezjátékokhoz.
— Vigyázat, vigyázat! — Csing - csing!
A mackó éppen hogy el tudott ugrani a piros színű mozdony elől. A szerkezet orra
ide - oda ingott zakatoló hangot adva. Kis fülkéjében ülő masiniszta, ismét
meghúzta a csengőt
— Csing - csing. Légy óvatosabb, mackó pajtás!
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— Mi történik itt kérem? — gurult oda melléjük egy kék rendőrautó.
— Semmi, biztos úr — válaszolta a masiniszta — Csak ez a medve nem képes
az orra elé nézni.
Flórián a meglepettségtől csak ennyit válaszolt:
— Elnézést, legközelebb óvatosabb leszek.
— Nagyon helyes, fiacskám. Csengettyűs, te mehetsz tovább!
A piros mozdony azonnal neki is iramodott.
— Mi járatban vagy minálunk mackó? — fordult felé a rendőr.
— Holdrakétához jöttem. Púpos mondta, hogy ő tud nekem mesélni a
világűrről.
— Az biztos — nevetett a másik. — Elkísérlek hozzá, nehogy még itt valami
bajod essen nekem.
Azzal beindította kék autóját, megtekerte a kormányt és már útnak is indult.
Flórián nem tehetett mást, követte. Az úton furcsábbnál furcsább játékokkal
találkoztak. Ott egy bohóc cikázott rollerén ide-oda dobálva magát, amott egy
hullámvasúton száguldozó járműre lett figyelmes.
— Holdrakéta, vendéged érkezett — jelentette ki a rendőr, majd azzal a
lendülettel tovább hajtott.
A hosszú, szürke színű játék vidáman üdvözölte Flóriánt. Megkérdezte, miben
segíthet. A mackó elmesélte neki, miket látott Púpos filmjében és hogy az ő
tanácsára jött el hozzá.
— Bizony - bizony. Különleges hely az a világűr — kezdte Rakéta — Azért
viselnek az emberek olyan furcsa ruhát, mert másképp bajuk esne odakint. Az
én feladatom, hogy biztonságban a Holdra szállítsam őket. Megmutatom,
milyen egy leszállás.
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Rakéta hátra tolatott, így vett lendületet, aztán sebességbe kapcsolt és kerekeivel
gyorsan gurult előre. Amikor a falhoz ért, hosszú orra megnyomódott, mire a
játék aljából egy újabb kerék nyílt le. Ennek a segítségével felállt, a tetején pedig
kinyílt egy ajtó, amiből egy létra ereszkedett le. Az ajtóban egy furcsa űrruhás
férfi állt.
— Ez csodálatos — ugrándozott örömében Flórián.
— Ugyan már, te sohasem jártál az űrben, Rakéta.
A semmiből egy átlátszó labdaszerű szerkezet gurult elő, a belsejében két figurával,
akik egy vezérlő teremben ültek.
— Neked mindenbe bele kell szólnod, Kozmosz — morgolódott Holdrakéta.
— Valóban nem jártam ott, de olyan gépekről másoltak, amiket űrutazáshoz
használtak.
— Engem pedig olyanokról, — folytatta a labda —amik sokkal fejlettebbek,
mint a rakéták.
— Dehogyis —ellenkezett a másik. — Téged csak kitaláltak. Nem is léteztek
ilyen gépek.
A két játék heves vitába keveredett egymással. Flórián igyekezett megnyugtatni
őket, amikor egy éles, vöröses fény világított a gombszemeibe. Egy különleges,
fegyverre emlékeztető tárgy toporgott mellettük.
— Rólam sem szabad ám megfeledkezni. Ha az utazás során földönkívüliekkel
találkoztok, még szükség lehet rám.
— Már csak Rakétapisztoly hiányzott — motyogta Kozmosz.
— Földönkívüliek? —kérdezett vissza Flórián.
— Olyan lények, akik a távoli bolygókon laknak.
A mackó ámuldozva hallgatta Rakétapisztoly idegenekről szóló történeteit, amibe
végül a másik két űrjáték is bekapcsolódott.
Javában beesteledett, mire Flórián visszatért a mackók házához. Puha
ágyikójába bújva gyorsan elaludt. Álmában a lemezjátékok bolygóján járt, ahol
furcsábbnál furcsább űrkalandokba keveredett.
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Szerinted, hogy nézhet ki egy másik
bolygón élő lény? Készíts róla portrét!
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Segíts az asztronautának eljutni az
űrhajójához!
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Flórián mackó és a papírruhák
Flórián vidáman ballagott a játékváros hátsó részéből nyíló terem felé hóna
alatt egyik kedvenc mesekönyvével. Mikor még nyitva volt a múzeum, a gyerekek
és felnőttek itt készítettek különféle dolgokat. Múzeumpedagógiai szobának hívták
vagy hogy. Flórián egyszer hallotta ezt a szót, és mivel igencsak furcsán csengett,
gyorsan meg is jegyezte. Szerette a különleges dolgokat. Most, hogy üresen állt,
esténként itt mutatta be Púpos, az öreg diavetítő szórakoztatóbbnál
szórakoztatóbb történeteit. Flórián is gyakran látogatta ezt a helyet, mert távol
volt a zsibongó várostól.
Ahogy belépett, meglátta Júliát, a plüss nyuszilányt, aki az egyik asztal tetején
ült kezében egy ceruzával. Épp rajzolt valamit.
— Szia, Júlia – integetett felé Flórián.
— Szia – viszonozta a köszöntést a másik.
—
Ha olvasni szeretnél, – mutatott a mackónál lévő könyvre – csak
nyugodtan. Nemsokára végzek.
A mackó felmászott a kedvenc ablakpárkányára és kinyitotta mesekönyvét. Teltek
múltak a percek, de valahogy mégsem tudták elbűvölni a varázslók és hercegnők.
Igazából nagyon fúrta az oldalát a kíváncsiság, vajon mit készíthet a barátja.
Végül összeszedte a bátorságát és megkérdezte. A nyuszilány mosolyogva
válaszolt:
— Gyere és nézd meg magad!
Nem kellett kétszer mondani, Flórián pillanatok alatt ott termett. A papíron
szebbnél szebb ruhadarabok voltak. Piros szoknya, kék nadrág, sárga kalap,
mintha egy divatlapot lapozgatna.
— Ezeket te rajzoltad? – kérdezte csodálkozva a mackó.
— Igen. Marika, a papírbaba szeretné felfrissíteni a ruhatárát, így megkért,
készítsek neki pár új darabot.
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Júlia különleges volt a plüss játékok között. Fehér bundája, pirosas gombszemei
kiemelték a többiek közül, ráadásul mindig csinos kék ruhácskát viselt egy elegáns
nyakékkel. Olyan volt akár egy porcelánbaba, kivéve a természetét. Ő
mindenkivel kedves volt.
— Ha gondolod, segíthetsz őket kivágni – mondta a lány.
Flórián örömmel nyújtott segítő mancsot Júliának. A közös munkának
köszönhetően gyorsan végeztek.
— Szívesen elkísérlek Marikához – ajánlkozott a mackó.
— Így nem kell egyedül elvinned a ruhákat és össze sem fognak gyűrődni.
A plüss nyuszi megköszönte és már indultak is. Marika nagyon várta őket. A
sárga hajú, piros pozsgás papírbaba ámuldozva nézte a ruhákat.
— Ezek meseszépek. Nem is tudom, melyiket vegyem fel először.
Azzal a fejére rakott egy kék színű kalapot.
—Ugye milyen jól áll? – kérdezte a testvéreit.
Azok helyeslően bólogattak. Marika együtt lakott a többi öltöztethető
papírbabával, akik közül sokan régi újságok lapjain látták meg a napvilágot. A
gyerekek kivágták őket ruhácskáikkal együtt és kedvük szerint öltöztették azokat.
— Azt hiszem, ezzel a szoknyával és inggel fogom hordani. Ugye, milyen jól
illenek egymáshoz? Remélem, van még időtök. Szeretném kikérni a
véleményeteket.
Flórián nem igazán értett a divathoz, neki csak egy csíkos masnija volt, de mivel
Júlia elismerően bólogatott, hát ő is így tett. A kedvenc mesekönyvének még
várnia kell, de nem bánta. Még sohasem látott divatbemutatót és ezt most
bepótolhatja.
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Párosítsd a ruhadarabokat a megfelelő évszakkal!
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Vágd ki a babaruhákat és öltöztesd fel
Marikát!
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Flórián mackó és TV Maci
— Ma melyik történetedet mutatod majd be? — kérdezte Flórián Púpost, a
diavetítőt, miközben egy papírlapot vett elő.
A mackó felajánlotta, hogy szívesen segít öreg barátjának elrendezni a régi
diafilmjeit. Épp a nagy munka kellős közepében voltak.
— Nem is tudom — válaszolta a másik. — Talán egy bábfilmet, mondjuk a
"Mi újság a Futrinka utcában?" címűt.
Azzal kiemelte a filmtekercset az egyik dobozból és odaadta a medvének. Flórián a
fény felé tartva nézte végig a képeket.
— Nahát, hiszen ennek az elején TV Maci látható, éppen fogat mos —
álmélkodott Flórián, miután felismerte egyik rokonát, aki a játékok
városában élt.
— Az pedig ott Böbe baba — folytatta.
—
Bizony – bizony. Ők mindketten híres tv szereplők hasonmásai,
olyannyira, hogy azt is mondhatnánk, ők maguk játszanak benne. A
gyerekeknek készítették őket, mert annyira szerették ezeket a figurákat. Így
mindig velük lehettek.
— Mi lenne, ha a ma esti történetet TV Maci mesélné el? — vetette fel a
medve.
— Ez egy jó ötlet — felelte a másik.
Flórián izgatottan kopogott be a TV Maci házába.
— Szia Flórián — köszöntötte vendégét a másik, miután kinyitotta neki az
ajtót.
— Szia, TV Maci. Nem zavarlak?
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— Dehogyis. Gyere beljebb! Odabent takaros kis szoba fogadta a medvét. A
házigazda egy kényelmes fotelben kínált helyet a vendégének.
— Azért jöttem, — kezdte Flórián — nincs -e kedved a ma esti történetet
felolvasni, amit Púpos fog vetíteni. A Futrinka utcára gondolt.
Tv Maci megigazította pöttyös ruhácskáját.
—
—
—
—

Arról inkább Böbe baba mesélhetne.
Őt is hívjuk meg — mondta a medve.
Biztosan örülne neki — válaszolta a másik.
Nem is tudtam, hogy ilyen híresek vagytok.

TV Maci elpirult.
—
Hát mi tagadás, sokáig lehetett a tv-ben látni. Együtt néztük a
gyerekekkel az esti mesét. Képzeld, még az űrben is jártam, amikor az egyik
űrhajós, Farkas Bertalan felvitt oda.
Flórián csodálattal hallgatta a játék történeteit arról, hogyan zajlottak a
felvételek. Azt is megtudta, hogy amikor ő visszavonult, egy kicsit másképp kinéző
medve vette át a helyét, akivel a mai napig nagyon jóban van. Ezért sem
haragszik, amiért őt is TV Macinak hívják.
—
Megmutatom, milyen tornagyakorlatokat kell este megcsinálni —
mondta Tv Maci, majd felpattant a helyéről
— Először kinyújtod a két mancsodat, majd összezárod. Aztán oldalra
mozdítjuk őket. Végül mindent megismétlünk.
Flórián követte az utasításokat.
— Ezután következik egy kis törzsfordítás — forgott jobbra – balra a maci.
— És egy bukfenccel zárjuk.
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Flórián még sohasem tornázott ezelőtt, de nagyon viccesnek tartotta. Ezért
elhatározta, hogy lefekvés előtt mindig megismétli ezeket a gyakorlatokat. A
testmozgás nagyon egészséges dolog.
— Most, hogy megmozgattuk magunkat, keressük fel Böbe babát.
A gumicsipogó játék a szomszédban lakott. Nagyon örült a felkérésnek, sőt
elhívta a társait is, akik között még sok mesefigura hasonmás volt. Igaz, ők nem a
Futrinka utcában laktak. Amikor beesteledett, a játékok gyülekezni kezdtek a
város hátsó felében lévő teremben, ahol Púpos már felkészült az előadásra. Örült,
hogy Flóriánnak sikerült meggyőznie Tv Macit és Böbe babát, hogy ma ők
legyenek a mesélők.
A vetítés előtt egy kis tornával kezdtek, amit a játékok jókedvűen hajtottak végre.
A bukfencezés után mindenki nagyokat nevetett. A történetet a csipogó játék olyan
lelkesen adta elő, hogy Flórián úgy érezte, mintha életre kelnének a rajzolt figurák.
A vetítés végén a játékok ujjongva tapsolták meg az előadást.
Flórián hálás volt, hogy egy újabb csudasztikus kalandnak lehetett a részese.
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Vajon milyen mese megy épp a TV-ben?
Rajzold meg!
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Flórián mackó és a jövőbeli játékok
Flórián boldogan lépkedett a város közepén emelkedő Mesekönyvtár felé.
Elhatározta, hogy ma egy újabb mesével gazdagítja olvasmánylistáját. Ahogy
közeledett az épület felé, egy fekete színű, narancssárga végtagú robotot pillantott
meg, aki a bejárat előtt ücsörgött. A játék nagy gonddal figyelte az előtte
elhaladókat, piros szemei érdeklődve villogtak. A mackó megszólította:
— Szia, Flórián vagyok. Téged, hogy hívnak?
A robot felemelte szögletes fejét.
— Robi – felelte egyhangúan.
— Örvendek, Robi. Leülhetek?
— Persze.
Azzal a medve lekuporodott a robot mellé. Kíváncsian figyelte, mit is csinál új
ismerőse. Talán innen, lentről, olyan dolgokat is észre lehet venni, amiket fentről
nem.
— Mindig jó, ha több nézőpontból vizsgáljuk meg a dolgokat — gondolta
magában a mackó.
Így hát nagyon figyelmesen összpontosított. Gyufásdoboz méretű járművek
süvítettek el előttük. Az út mellett két porcelánbaba sétált, elegáns ruhájuk
csillogott a beszűrődő fényben. A divatról beszélgettek, úgy porcelánbabásan.
Hugó, a felhúzhatós egérke és Breki, a béka egymás ellen versenyeztek bukfencezős
- akrobatikus mutatványaikkal, miközben Ursula, a medve aggódva a fejét
ingatta. Flórián remélte, hogy nem jár úgy a barátja, mint a múltkor, amikor
kilazult egy csavarja. A Mesekönyvtár épületének másik oldaláról Előre, a
pénzverdei mozdony sípoló hangja hallatszott, ahogy beállt az egyik állomásra. A
játékok városa lüktetett az élettől mint mindig. A mackó kereste, mi lehet olyan
izgalmas ebben. de nem igazán lelte meg.
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Nagyon fúrta az oldalát az a bizonyos kíváncsiság, így megkérdezte Robit.
— Igazából miért ücsörögsz itt?
A robot egyhangúan válaszolt.
— Adatokat gyűjtök és raktározok el a fejemben a régi játékokról, hogy ne
felejtsenek el minket.
Flórián nem értette, mire gondolhat a robot. Méghogy elfelejtenek minket?
Ijesztően hangzott. Épp kérdezni akart még erről, amikor Robi szaggatott
mozgással felállt és elindult a város előtere felé. A medve nem hagyta annyiban a
dolgot, követni kezdte. Úgy érezte magát, mint egy nyomozó. Itt egy furcsa dolog
történik, amit neki ki kell bogoznia. A robot csak ment és ment, amíg el nem ért a
város előteréhez, ahol Brumi, Tarka és Barnabás lakott. A terem egyik falán egy
nagy képernyő terpeszkedett, amin fekete-fehér fényképek pörögtek egymás után.
Ilyenek a város egyes épületeinek oldalait is díszítették. A képeken gyerekek
pózoltak játékaikkal vagy éppen önfeledten játszottak velük. A robot leült a
monitor elé és ugyanolyan odaadással figyelte a felvételeket, mint korábban a
város forgalmát. Flórián letelepedett mellé. Már máskor is végignézte a
bemutatót, de most valahogy másmilyennek látta a fotókat. Voltak köztük olyan
játékok, amelyek a városban is éltek és olyanok, amilyenekkel még sohasem
találkozott. Lehet őket már elfelejtették? Robi mintha olvasott volna a mackó
gondolataiban.
— Küldetésünk van — kezdte. —Meg kell mutatnunk az embereknek, milyen
dolgokat készítettek régen, mivel játszottak a gyerekek és a felnőttek.
— Vajon milyenek lesznek a jövőbeli játékok?— kérdezte hirtelen a medve.
— Biztosan másmilyenek mint mi. Ezért is olyan fontos a küldetésünk.
Flórián elgondolkozott ezen. A múzeum látogatói gyakran beszéltek olyan furcsa
játékokról, mint a videójátékok, számítógépes játékok, amiket a mackó el sem
tudott képzelni.
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Egy pillanatra elszomorodott, talán egyszer elfelejtkeznek róla és az itteni
barátairól.
Elhatározta, minden tőle telhetőt megtesz, hogy ez ne történjen meg. Ahogy Robi,
a robot mondta, fontos küldetésük van és ez büszkeséggel töltötte el a plüssmackót.
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Rajzolj le egy jövőből érkezett játékot!
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Készíts a képzeletbeli telefonoddal egy képet a
kedvenc játékodról!
Miért szeretsz vele játszani?
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Színezd ki Flórián mackót!
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