




A bogarak fociznak a
réten. A hőscincér
odamegy az egyik
padon ülő bogárhoz és
megkérdezi:

- Te miért nem játszol?
- Nem látod? Én
vagyok a cserebogár.

- Mi volt ma az iskolában, kisfiam? 
 - Anya, ma én voltam az egyetlen, aki
jelentkezett, amikor a tanító néni
kérdést tett fel. 
 - Nagyon ügyes vagy Pistike! És mi volt
a kérdés? 
 - Ki törte be az ablakot?

Csiga megy az erdőben:  
 - De jó, hogy ilyen lassan megyek! De jó,
hogy lassan megyek!
Arra megy a nyuszi, meghallja és
rákérdez: 
- Hát ennek meg miért örülsz, te csiga?   
- Azért, mert rossz irányba tartok!

- Miért nincs a halnak
haja? 

- Mert sosem tudná
megszárítani.

Két hangya egy-egy kenyérmorzsát tol az úton. Arra
megy az elefánt, odaszól neki az egyik hangya:

- Fogadjunk, hogy nem tudod feltenni a fejedre ezt a
kenyérmorzsát!

Az elefánt felrakja, mire odaszól neki a másik hangya:

- De fogadjunk, hogy nem tudsz ráállni erre a másik
kenyérmorzsára!

Az elefánt rááll, mire a két hangya fetrengve a
röhögéstől:

- Húúú, mekkora szendvics!

Piroska odaér a nagymama házához és bemegy.
- Nagymama! Miért olyan nagy a füled?
- Azért, hogy jobban halljalak.
- Nagymama! Miért olyan nagy a szemed?
- Azért, hogy jobban lássalak.
- Nagymama! Miért olyan nagy az orrod?
- Azért, hogy jobban érezzem a sütemény illatát.
- De nagymama! Miért olyan nagyok a fogaid?
- Azért, hogy jobban meg tudjam rágni a répát, amit
nekem hoztál.
- De nagymama! Én nem is szoktam répát hozni neked!-
Hát ez nem jött össze - mondta a nyúl és kimászott a
nagymama ágyából.

Egy festőművész elmegy a hegyekbe,
hogy témát találjon az új festményéhez.
Találkozik a pásztorral, aki a juhait
tereli.
- Lefesthetem a juhait? - kérdezi a
festőművész.
- Dehogy is! Hát ki venné meg utána az
összefestett gyapjújukat?

- Hogy hívják az
átlátszó kutyát?
- Nylon tacskó.

Pistikééknél csöng a telefon, Pistike
veszi fel:

-Tessék, ki az? – kérdezi suttogva.
- Jóska bácsi vagyok, apukáddal
szeretnék beszélni.
- Nincs itthon, elment az erdőbe
rendőrökkel.
- Akkor anyukáddal.
- Ő sincs itthon, a halászbrigáddal
kotorják a halastavat.
- Akkor nagyapáddal.
- Ő sincs itthon, a kútfúrókkal merik
a kutat.
- Akkor nagymamáddal.
- Ő sincs itthon, a mezőt járja
szomszéddokkal.
- És mond, miért beszélsz suttogva?
- Mert engem keresnek.

Az oroszlán kölyök egy embert
kerget a fa körül. Az anyja rászól:
- Hányszor mondjam, hogy ne játssz
az étellel!

Torna-öltözőben:
- Nagyon kényelmes vagy
Gabikám, igyekezz már egy
kicsit, vagy talán én húzzam fel
a cipődet?
- Hát, szerintem szorítani fogja
a tanárnő lábát.












