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Januári hóemberes mese 
– Halihó, mindent beborít a puha hó! – kiáltotta 

vidáman Tipptopp, a gesztenyeleány. 
– Készítsünk egy hóembert itt, a dombtetőn!  
Mindjárt munkához is láttak.  
 

 
 
Gömbölyítettek két hógolyót és egymás tetejére rakták. 

Két kicsi hógolyóból lett a hóember keze.  
 

 
 

Végül feldíszítették ágacskákkal, színes bogyókkal.  
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Elégedett volt a hóember, elégedetten indult haza a 
két gesztenyegyerek.  

 
 

– Holnap meglátogatunk, hóember! – búcsúzott 
Tipptopp. 

Másnap alig ismertek rá a hóemberre! 
Kétségbeesetten bámult maga elé 

 
 

– Mi történt veled? – kérdezte Tipptopp. 
– Olyan hideg van itt a dombtetőn. Fázom, és egyedül 

vagyok.  
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Kippkopp megfordult 
és hazaszaladt. Aztán 
visszatért egy félbetört 
napraforgótányérral. 

 

 
– Vedd föl ezt a kabátot! Ebben nem fogsz fázni és 

nem is leszel egyedül. 
 

– Köszönöm szépen! – 
mondta a hóember. – Már 
nem fázom és nem is 
vagyok egyedül! 
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Februári jégcsaptörő mese 
Kippkopp a fagyos erdőszélen csillogó jégcsapot talált.  

 
 
– De szép! Olyan, mint az üveg! Sziporkázik a 

napfényben! Meg kell mutatnom Tipptoppnak is.  
Letörte a jégcsapot és hazaindult vele.  
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Hirtelen megcsúszott a síkos hóban, és hasra esett. 

 
 

 

Reccs, a jégcsap kettétörött. 
– Nem baj! – vigasztalta magát 
Kippkopp. – A nagyobbik fele 
megmaradt. Csak azt nem 
értem, miért csöpög belőle a 
víz. 

 
– Hé, napocska, ne süss olyan melegen! Elolvasztod 

az ajándékomat! 
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– Az lesz a legjobb, ha szaladok!  
Futott, futott, egyre gyorsabban, de mire hazaért, már 

csak egy vízcsepp maradt a tenyerén…  

 

Tipptopp izgatottan, 
húzta maga után. 

– Nézd, a házunk 
eleje csupa jégcsap! 
Ugye szépek? 

 
– Nagyon szépek… – nyögte Kippkopp fáradtan  
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Márciusi hóvirág mese 
Kippkoppék udvarára tobozok hullottak. Tipptopp 

rácsodálkozott az egyikra.  
– Olyan vagy, mint egy bagoly! 

 
 

– Kippkopp, ne nyúl 
semmihez, mindjárt 
visszajövök! 
De kippkoppot zavarta a 
rendetlenség. 

 

 
– Én bizony összesöpröm ezt a sok tobozt, és 

odaadom a mókusnak, hogy vigye el. 
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– Azonnal állj meg! 
– futott a mókus után 
Tipptopp. 

– Mondtam, kippkopp, 
hogy ne nyúlj 
semmihez! – 
mérgelődött Tipptopp. 
 

 
 

 
– Ez itt az én baglyocskám, és azért mentem el, hogy 

szárnyakat keressek neki. 
– Én csak tobozokat láttam… – vallotta be Kippkopp. – 

Ne hatagudj! – De Tipptopp morcos maradt.  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


9 

Befejezte a baglyot, aztán készített egy nyuszit megy 
egy sűndisznót. 

 

 

 

A mókus még egy 
játékmókust is kapott. 
 

 

Kippkopp közben 
felkutatta az első szál 
hóvirágot, hogy 
megbékítse Tipptoppot. 
Tipptopp már nevetett is. 
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Áprilisi fészekleső mese 
– Végre itt a tavasz! Nézd, Tipptopp, rügyeznek a 

bokrok!  

 
 
– Kismadarak sírnak ott fent valahol!  
– Nézd, milyen picik! Hol lehet a mamájuk? 
– Kippkopp, ezek éhesek!  

 
És az eső is csepereg már!  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


11 

Lemásztak a földre, és ennivalót kerestek a kicsiknek.  

 
 

Nagy nehezen visszamásztak a fészekhez. Tipptopp 
ernyőt fabrikált a fiókák fölé. Kippkopp megetette őket.  

 

 
Zuhogni kezdett az eső.  
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Hirtelen vad szárny-
csattogással rájuk csapott 
a madármama. 
– Takarodjatok innen! 

 
A két gesztenyegyerek rémülten menekült lefelé. Egy 

gomba alá kuporodtak.  

 
Egyszer csak két színes toll hullott a magasból.  
– Ez a tiétek. Látom, csak jót akartatok. Jöjjetek el 

máskor is… 
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Májusi pipacsváró mese 
– Nyílj ki pipacs, nyílj ki már! – unszolta Tipptopp 

kedvenc virágát. – Ha kinyiltál pipacsbabát készítek 
belőled!  

 

De jaj! Másnapra kidőlt a pipacs! 

 
– Biztos a vakond túrta ki! – zokogta Tipptopp.  
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– Kergessük el ezt a 
gonosz vakondot! – 
mérgeskedett Tipptopp. 

 
 
 

– Várj egy kicsit! – 
nyugtatta Kippkopp. – 
Inkább beszélek vele. 

És bemászott a 
vakond alagutjába. 

 
 
 
– Kedves vakond, kérlek, innen ne túrd a földet fölfelé. 

Itt ez a kavics, ez lesz a jel. Jó?  
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Tipp visszaültette szegény 
pipacsot a helyére. 

 
Kippkopp alaposan meg 

is locsolta. Vajon 
megmarad-e? 

 
Elmúlt egy nap, kettő, a 

harmadikon szirmot bontott 
a pipacs! 

 
 

 

 

 

– Ugye, milyen szép? – 
ujjongott Tipptopp. 
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Örömében elhatározta, hogy 
megajándékozza a vakondot. 
Készített neki egy 
pipacsbabát. Sajnos a 
vakondnak nemigen tetszett 
az ajándék. 

 
 
Kippkopp hangyatojással kínálta. – Én inkább ezt 

választom… – mondta szégyenlősen a vakond, és 
egyszerre bekapta mind a hármat.  

 

 
Így aztán Kippkoppék táncoltak egy jót a 

pipacsbabával.  
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Júniusi szamócázós mese 
 

 

Illatos szamócára 
bukkant a fű között 
Tipptopp. 

– Jaj, de jó! Ma van 
Kippkopp neve napja. Ez 
lesz az én ajándékom! 

 

– Csak azt nem tudom, 
miben vigyem haza. 
Megvan! Fonok fűből egy 
kis kosarat. 

 
 

 

A kosarat elrejtette 
egy nagy levél alá, 
mert meghallotta, 
hogy jön valaki. Egy 
nyuszi bóklászott 
arra. 
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– Rosszul vagyok! Csak egy akáclevél gyógyíthat meg!  
Tipptopp már futtt is akáclevélért.  

 
Mire visszaért a nyuszi elégedetten szunyókált.  
– Csak éhes voltam! Megettem egy kosár szamócát, 

és most már semmi bajom.  
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– Te buta! – mérgelődött 
Tipptopp. – Megetted Kippkopp 
névnapi ajándékát. Most mit 
adjak neki? 

– Majd én meglovagoltatom – 
javasolta bűnbánóan a nyúl. 

 

Felköszöntötték 
Kippkoppot, aztán 
következett a lovaglás. 

– Tetszik? – kérdezte 
Tipptopp. 

 
 

 

– Egész jó ez a 
nyuszilovaglás, csak egy 
kicsit rá-rá-rázós. 
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Júliusi hajókázó mese 
Kippkopp és Tipptopp elindult a tópartra. Útközben 

felriasztottak egy békésen sütkérező békát.  
 

 
 
– Fúj! Béka! Utálom! – nyafogta Tipptopp. 
– Miért? – kérdezte Kippkopp.  
 

 
 
– Mert hideg, vizes és síkos.  
– Azért ilyen, mert a vízben és – magyarázta 

Kippkopp.  
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Tipptopp napozott, 
Kippkopp vitorlást 
készített. 

 
 

 

Amikor elkészült, 
büszkén hajókázott a 
vízen. Egy nagy hullám 
felborította a hajócskát 
és Kippkopp a vízbe 
pottyant. 

 

 
– Segítség! – kiáltotta Kippkopp. – Mentsetek ki, nem 

tudok úszni! 
– Én sen tudok – nyögte Tipptopp.  
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Lélekszakadva futott a békához. 
– Gyere hamar, csk te tudsz segíteni! Kippkopp 

beleesett a vízbe!  
 

 

A béka már ugrott is a 
tóba. 

 

 
 
– Ne félj, Kippkopp! Kapaszkodj a hajóba, és rúgjál 

nagyokatt a lábaddal! Csináld úgy, ahogy én!  
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– Csakhohy itt vagy újra! 
– örvendezett Tipptopp. – 
Köszönjük meg a békának, 
hogy segített. 

– Már nem utálod? 
Hiszen hideg, vizes és 
síkos? 

– Mert a vízben és… – 
válaszolta vidáman 
Tipptopp. 

 

 

 

– Köszönjük, kedves 
béka. Tudod mit? Taníts 
meg minket úszni. 

 

 
– Rendben van, máris kezhetjük. 
És hamarosan hármasban úszkáltak a tóban. 
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Augusztusi gombaszedő mese  

 

Tipptopp fodros 
levél-kalapban 
sétafikált. 

 

– Gyere, fürödjünk meg a 
patakban! Olyan hőség 
van… – hívta Kippkopp. 

Tipptopp egy bokor alá 
tette a kalapot, aztán 
lubickolni kezdtek. 

 
 

 
 
A fürdés után Tipptopp fel akarta venni a kalapját.  
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– Ez volt a kalapod? – csodálkozott az öt kis csigabiga. 
– Sajnáljuk. Szörnyű éhesek voltunk, és jó íze volt. 

– Miért nem esztek gombát?  
 

 
 

 

– Mert nem tudnak 
átkelni a patakon. 
Odaát sok gomba 
van, ideát egy sem. 
Mi lenne, ha 
készítenénk nekik 
egy hídát – tűnődött 
Kippkopp. 

 

– Nem is érdemlik 
meg… – duzzogott 
Tipptopp, de már 
munkához is látott. 
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Erős ágakat fektettek a patak fölé, összeerősítették, s 

már indultak is a csigabigák.  
 

 

Átmentek, de 
hamarosan vissza is 
jöttek. 

 

– Ezt Tipptoppnak 
hoztuk! – mondták, és már 
fordultak is vissza az új 
hídon. 

Tipptopp fejére tette az 
ajándékot, és gomba-
kalapban sétafikált tovább. 
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Szeptemberi diótörő mese 

Tipptopp két elveszett 
egérkét talált. 
– Éhesek vagyunk! – 
nyafogtak az egérkék. 

 
 

 

Kippkopp feltört egy diót 
vacsorára. 

 
 
De az egérkék összevissza dobálták az ennivalót.  
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– Nem éhesek ezek, 
inkább játszani akarnak! – 
mondta Kippkopp. – Majd 
én focizom velük! 

 
 

 

A focizás percek alatt 
vad verekedéssé 
változott. Felfordult az 
egész lakás. 

 

 
– Mikor lesz ennek vége? Sose fáradnak el? Már késő 

este van!  
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– Csakhogy elaludtak! 
Nem bírom tovább! – 
kesergett Tipptopp. 

 
 
 

 

Egérmama zörgetett be 
az ablakon. 

– Jaj, jaj, elvesztek az 
egérkéim. Nem láttátok 
őket valahol? 

 
– Dehogyisnem! Itt vannak, tessék!  
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Kippkopp és Tipptopp végre nyugodtan elaludtak. De 
hajnalban megzörgették az ablakot.  

– Jó reggelt! – kiabálták az egérkék. – Hahó!  
 

 
 
– Olyan jó volt nálatok, hogy ma is eljöttünk játszani. 

Ébresztő!  

 
 
– Bújjunk el gyorsan! – suttogta Kippkopp, és eltűntek 

a takaró alatt.  
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Októberi szüretelő mese 
 

 
Kippkopp és Tipptopp szüretelni indult. Találkoztak egy 

kis bánatos sünnel. – Veletek tarthatok? – kérdezte 
ásítizva.  

 

 
 

– Gyere süni, gyere! – 
hívta Kippkopp. 
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Szedegették a szőlőt, de a 
sün egyszer csak elaludt. 

 
 
Tipptopp sehogy sem tudta felébreszteni. – Kippkopp 

rohanj segítségért!  

 
Szerencsére arra járt a cinke. – Mondd, mi baja van a 

süninke? 

 
 
– Ó, ti buták! – nevetett a cinke. – A sünöknek ilyenkor 

már téli álmot kell aludnia. 
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– Fektessétek le gyorsan, és 
takarjátok be falevelekkel!  

Így is tettek. – Alhatsz sünike, 
egészen tavaszig! – suttogta 
Tipptopp.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ők meg tovább szüreteltek, táncoltak és énekeltek. 
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Novemberi ijedező mese 
 
 

 

Hűvös volt a 
novemberi éjszaka. – 
Gyere, Tipptopp, 
keressük meg a 
katicánkat, mert éjjel 
nem jött haza! 

 
 

Sapkát húztak és kiléptek 
az ajtón. Kint nem láttak 
semmit! Sűrű köd borította 
a rétet. Mindjárt el is 
veszítették egymást. 

 
 
 

 

– Hol vagy, 
Kippkopp? – kiabálta 
Tipptopp. 

– Merre vagy, 
Tipptopp? – 
kérdezgette Kippkopp. 

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


35 

 

 

– De ronda madár 
áll itt! – ijedezett 
Kippkopp. 

Gyorsan elinalt. 

 

– Mi ez? Ördög, vagy 
manó? – reszketett 
Tipptopp. 

Kippkopp nem szólt 
egy szót sem. 
Rémülten nézett maga 
elé. 

 
 

 
– Huhú, ez itt egy sárkány! Mindjárt bekap… – 

gondolta.  
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Hirtelen felragyogott a nap és eloszlott a köd. A két 
gesztenyegyerek egymásra talált.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Jaj, én úgy féltem… – vallotta be Kippkopp. 
– Hát még én! – nevetett Tipptopp.  
 
 

– Jó reggelt, 
bokor! Te voltál 
a ronda madár? 
– csodálkozott 
Kippkopp. 
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– Sem ördög, sem manó, 
ez itt egy bogáncs! – 
álmélkodott Tipptopp. 

 
 
– És ez itt nem sárkány, hanem egy fatörzs! – nézett 

nagyott Kippkopp. 
 

 
 

– Nézd, Kippkopp itt 
üldögél a mi katicánk! 
Gyere, hazaviszünk. 

És sietve elindultak az 
úton. 
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Decemberi szeretgető mese 
 

 
 
Kippkopp és Tipptopp hazahurcolt egy szép fenyőágat. 
– Mindjárt itt a karácsony! – örvendezett Tipptopp. 
– Csak azt nem tudom, mivel díszítsük fel a 

karácsonyfánkat – töprengett Kippkopp.  
 

 
 
Odaröppent a cinke.  
– Segítek nektek. Keressünk szép, színes bogyókat! 
Hamarosan három felé indultak.  
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Kippkopp csupa piros 
bogyót szedett. 
Tipptopp meg csupa 
kéket. 

– Utálom a kéket! – 
morgott kippkopp. 

 
 

 

– Utálom a pirosat! – 
nyafogott Tipptopp. 

– Csak piros bogyó 
lesz a fán! – jelentette ki 
Kippkopp. 

 

– Csak kék bogyó lesz 
a fán! – erőszakoskodott 
Tipptopp. 

– Akkor csinálj külön fát 
magadnak! – dühöngött 
Kippkopp. 

 
 
Így hát Tipptopp is szerzett egy ágat.  
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Ki látott ilyen szomorú karácsonyt??? Fáztak egyedül 
voltak és haragudtak egymásra.  

 
 

Akkor megérkezett cinke, de 
nem tudott leszállni. Körbe-körbe 
repkedett 

 
 

 
– Nem találom a mi karácsonyfánkat! Hová lett? – 

suttogta a cinke.  
Egy másra nézett a két gesztenyegyerek.  
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Elszégyellték magukat. 
Gyorsan összetolták a két fenyőágat, s feldíszítették a 

cinke fagyöngyeivel. Ilyen szép fát még sose láttak!  
 

 
 

 

Mindenki kapott 
ajándékot, de a legjobb 
az volt, hogy 
megbékültek és újra 
szerették egymást. 
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December utáni mese 
 
 
 
 
 
 
 
 

Most megszámoljuk a hónapokat! 
– szólt Kippkopp. 

Lapos kavicsokra képeket 
rajzolt, aztán körbe-körbe 
lépegetett rajtuk, és ezt 
mondogatta: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

hóemberes január, 
jégcsaptörő február, 
hóvirágos március, 
fészekleső április, 
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pipacsváró május, 
szamócázó június, 
hajókázó július, 
gombaszedő augusztus, 
diótörő szeptember, 
szüretelő október, 
ijedező november, 
szeretgető december 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Megvan mind a tizenkettő! – jelentette Tipptopp. 
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Újévi mese 
 

 
 

 

– Tizenkét hónap egy 
kerek esztendő. Csak azt 
nem értem, mi következik 
december után. 
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– Új tavasz lesz, új nyár, új 
ősz és új tél – énekelte 
hangosan. 

– És lesznek új mesék, 
amiket az új idő mesél… – 
mondta eltűnődve Tipptopp.  
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