
Energia manó meséi 3.

BÉKAVONULÁS

Dramaturgiai segédlet

Helyszín: patakparti rét, autóút.

Eszközkészlet:
• Nap, fa, virág, autó (a paraván elemei);
• lyukak a paravánon;
• hangeffektek (autóduda és fék, sok béka, békák és autók, béka vonulás, madarak,
• munkagépek, tavaszi szél, távoli autók, manó érkezés);
• varázsdalocska (Energia manó megidézéshez).

Szereplők: Energia manó, Kutykurutty a béka, Lepke Lenke, Guszti a giliszta.

Téma: 
A békavonulás. Kutykurutty elaludt, Lepke Lenke kelti őt, és kiderül, béka barátai már a tóhoz vonultak 
éjjel, ő viszont lemaradt. Azonnal indulna, ám nem olyan egyszerű a dolog, mert a tóhoz vezető utat egy 
forgalmas autóút szeli át, amit az ember épített. Kutykurutty réten élő pajtásai segítenek a békáknak a 
biztonságos átkelésben egy alagút megépítésével.

Bevezetés:
Kutykurutty elalszik, lemarad a csoportos békavonulásról, amikor felébred nagyon szomorú lesz, hiszen 
szeretne visszamenni békacsaládjához. Lenke győzködi, hogy maradjon, de Kutykurutty hajthatatlan.

Bonyodalom:
Elindul a forgalmas autóúton át a tóhoz, barátai nagyon aggódnak érte és a többi békáért, hiszen ősszel 
visszatérnek az erdőbe téli álmot aludni. Tavasszal pedig ismét útra kelnek, hogy az út túloldalán töltsék 
a nyarat, kicsinyeik is itt látják meg a napvilágot. Tehát minden évben meg kell tenniük ezt a távot  
kétszer is, ami nagyon veszélyes az úton közlekedő autók miatt. Megbeszélik, hogy az autók gázokat 
pöfögtetnek ki, ami szennyezi a környezetünket, a Földet. Kutykurutty már hallott olyan autóról, ami 
napelemmel működik.

Kibontakozás:
Lenke ajánlkozik, hogy repüljenek át a pálya felett, Kutykurutty keresne egy zebrát (megbeszélik az  
átkelés szabályait). Energia manót hívják segítségül, mert fogalmuk sincs mit tegyenek. Ő megállapítja, 
hogy az autópálya alatt tudnának csak biztonságosan átkelni a békák a tóhoz, és ehhez egy alagutat kell, 
hogy ássanak.

Megoldás:
Az alagút elkészül némi varázslattal és Guszti a giliszta segítségével, a békák biztonságban közlekedhet-
nek és az autókat sem zavarják.

Kibontható témák:
• békavonulás (tavasz),
• szerelem, család, kapcsolatok;
• a közlekedés szabályai (gyalogosan, lámpák,  

átkelőhelyek, biztonsági dolgok);
• megújuló energiák.
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