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Малени Чупавко, мали сналажљивко!

Малени Чупавко је један мали радознали другар,
оптимистичан и храбар, склон изванредним авантурама 
из којих сваки пут научи нешто ново. 
Малени Чупавко се супротставља стереотипима 
и учи о животу кроз односе са људима.

Расти и одрасти уз њега!

Он је мали,
Он је чупав,
Он је Малени Чупавко. 

Ево, пошао је негде овог лепог 
јутра,
Ево, пошао је негде и све је како 
треба.

Али?... Шта се дешава?
Гужва, журба
И све се изненада преокреће!

Класје златне пшенице,
Гладна машина која прави 
снопове сена,
Неугледан мачор који је 
увек спреман за несташлук, 
Сирото пиле
И луде коке које кокају 
кокице.

Хајде,
Малени Чупавко!
Напред!
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Од пута ка школи до школе живота

Шта се дешава са Маленим Чупавком у овој причи?

Овога јутра пада киша и Малени Чупавко носи свој лепи качкет и весело 
хода кроз класје златне пшенице. Али бука једне велике машине квари ову 
шетњу. То је комбајн који је одједном покосио Маленог Чупавка и претворио 
га у сноп сена! Каква луцкаста идеја!

Један покрет вилама и ево га баченог у непознату шталу… Малени Чупавко 
тамо упознаје смешног неугледног мачора - неваљалог Крамика и Пупуа, 
слатко мало пиле сироче. Малени Чупавко је желео да помогне Пупуу да 
пронађе своју маму, међутим Крамик препредено успева да га убеди да 
направи невоље на фарми. Ћурка, крава и зец су жртве ових неваљалих 
трикова и… Паф! Позната свиња Дебелић одлучује да реши проблем на свој 
начин… Малени Чупавко, са шљивом на оку, врло је љут због Крамиковог 
кукавичлука. Крамик је  побегао и сакрио се када је Чупавку била потребна 
помоћ. Он ће се придружити Пупуу и заједно ће коначно пронаћи његову 
маму коку. То је разлог за славље на фарми! Коке ће искокати кокице, а чак 
је и Крамик позван да им се придружи!

Увече у свом кревету, Малени Чупавко мисли на Пупуа који вероватно спава 
прибијен уз перје своје маме коке и сигурно му је веома топло…

Порука од које се „за длаку“ порасте

Покушати бити ’мали’ без потчињавања 
другима и подлегања манипулацији.
Научите да пратите своју интуицију и 
немојте превише бити под утицајем 
оних који су већи и снажнији од вас. 
Започните дискусију на ову тему 
са својим дететом. 
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