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Süsüke, a sárkánygyerek – bábfilmsorozat 

Nagyon sokan nőttek fel Csukás István történetein. Most, 

majd harminc esztendővel az eredeti Süsü-mese után, végre 

itt a folytatás, Süsü fiának, Süsükének kalandjaival. 

 

1. rész Megérkezés Sárkányföldre 

Süsü a Sárkánylánnyal hazatér Sárkányföldre, hogy elfoglalja ősei régóta üresen álló 

trónját. Nemcsak a trónt, de a királyi várat is üresen találja. Egyetlen segítségük az öreg 

Mindenes, aki rendben tartja a várat. Sárkányföldnek így már van királya, tiszta 

trónterme, de még nincs a királyságnak népe...  

 

2. rész Süsüke megszületik 

Nagy az izgalom a sárkányvárban, Süsünek és a Sárkánylánynak kisfia születik. Egy 

újabb egyfejű kis sárkány. A boldog sárkányszülők és a vén Mindenes boldogan táplálják 

a Kiskirályfit, akinek feneketlen bendőjét nehéz megtölteni. A sok-sok finomságnak 

köszönhetően pillanatok alatt megnő a kis sárkánygyerek, és a Süsüke nevet kapja 

Mindenestől, aki nemcsak takarító és szakács, de játszótárs is lesz ettől kezdve... 

 

3. Az öreg Varázsló 

Süsüke nevelése nem egyszerű feladat. Az öreg Varázsló mindenkit megnyugtat és 

vigyáz Süsükére. Ez rá is fér a rosszcsont kis sárkányra... 

 

4. rész Előcsalják a sárkányokat 

„Mert a feje már deres, mindent tud a Mindenes!”, akinek ez a rendkívüli tulajdonsága 

különösen akkor fontos, amikor Süsükét keresik. Mialatt Süsü, a király és a Mindenes 

Sárkányföldön bolyonganak, Süsüke az öreg Varázslóval játszik. Játék közben találnak rá 

a sárkányokra. 

 

A mese itt nem folytatódik, a többi rész tartalmáról az MTV internetes 

oldalán olvashatsz: http://www.mtv.hu/ 



 

 

1. Ki írta Süsüke történeteit? 

________________________________________________________________________ 

 

 

2. Hol lakik Süsüke? 

________________________________________________________________________ 

 

 

3. A sorozat hányadik részében születik meg Süsüke? Karikázd be a helyes 

válasz betűjelét! 

A: Az 1. részben. 

B: A 2. részben. 

C: A 3. részben. 

D: A 4. részben. 

 

 

4. A sorozat hányadik részében téved el Süsüke? Karikázd be a helyes válasz 

betűjelét! 

A: Az 1. részben. 

B: A 2. részben. 

C: A 3. részben. 

D: A 4. részben. 

 

 

5. Ki segít a Sárkányszülőknek Süsüke nevelésében? 

________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

6. Húzd alá, honnan tudjuk meg, hogy nem csak 4 része van a 

bábfilmsorozatnak! 

 

 

7. Olvasd el a 4. rész tartalmát! Szerinted mivel folytatódik Süsüke története? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

8. Te megnéznéd ezt a bábfilmsorozatot? Válaszodat indokold is meg! 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 


