
  

Jarabin Kinga 

A bábból kikelt pillangó 

Foglalkoztató mesefüzet óvodásoknak és kisiskolásoknak 



A bábból kikelt pillangó 

Egyszer volt, hol nem volt, egy ici-pici Lencsilány, ici-pici anyukával, ha nem is túl az 

Óperencián, hanem innen, de tényleg volt. Hogy Lencsi milyen volt? Okos, huncut, cserfes és 

igen eleven. Amikor jó kedve volt, lekacagta az égről a csillagokat és úgy ragyogott a szeme, 

hogy azt még a Nap is megirigyelte. Hosszú barna haját kibontva hordta, hogy legyen a tavaszi 

szélnek is játszótársa. Lencsi vékony és apró kislány volt, termeténél viszont sokkal nagyobb 

volt hite, jósága, igazlátása és szeretete, melyről messze földön híres volt. 

A Lencsilány ici-pici házikója egy hatalmas nagy sűrű rengeteg szélén állt. A kertben virágok 

nyíltak, a kert végében patak csörgedezett, melyben apró kis halak úsztak. A patak partján, 

nyári estéken békák adtak hangversenyt, miközben vígan lakmároztak a szúnyogokból. Az 

erdőben mindenféle állat élt: 

volt ott róka, medve, farkas, sün, 

borz, mókus, bagoly, fakopáncs, 

fülemüle, kakukk, egy egész 

nyuszi család, őz, szarvas, 

vaddisznó, pók a fák ágai között 

és egy kolónia hangya a föld 

alatt. Az erdő másik szélén, pont 

a kis Lencsilány házával 

szemben – csak a másik oldalon 

– Tündér lakott. Ő volt a fák, a 

virágok, a föld, a víz, a levegő, 

egy szóval a természet őre. Az ő 

feladata volt vigyázni az 

egyensúlyt az erdő lakói és a 

természet között. 

Egy nap az a hír járta az erdőben, 

hogy kikelt a bábból Pillangó. 

Tündér el is ment, hogy 

meglátogassa és köszöntse őt új 

életében. Pillangó épp a gomba 

tetején ült és szemmel láthatóan 

valamin nagyon gondolkodott, 

amikor tündér odaért: 

 Szia, Pillangó! – köszöntötte 

őt Tündér.  

 Szia, Tündér! De jó, hogy 

jöttél – válaszolt pillangó – 

segítenél nekem? Azon gondolkodtam, hogy most, hogy kikeltem a bábból és már elég 

nagy vagyok, valamit szívesen dolgoznék én is. Választanék valami munkát magamnak, 

de nem tudom, hogy mit. Teljesen tanácstalan vagyok. 

Egészítsd ki a rajzot! 

Színezd ki! 



 Gyere, menjünk körbe az erdőben, és nézzük meg, hogy kinek mi a munkája, mivel 

foglalkozik és miért? – javasolta Tündér – Hátha az majd segít neked is dönteni! 

Először Lencsiékhez mentek. Lencsi még ugyan iskolás volt, de tőle is megkérdezték, hogy 

mi szeretne lenni, ha majd egyszer nagy lesz? 

 Én nagyon szeretem a zenét és nagyon szeretek táncolni! – felelt Lencsi – Szívesen 

lennék tánctanár. 

Lencsi anyukája mesekönyveket írt és az erdei könyvtárban tartott felolvasó esteket. 

 Nagyon szeretem a munkám – mesélte Pillangónak – kreatív és szabad. Sok örömöm 

van az alkotásban. Nagyon szeretem benne, hogy itthon tudok dolgozni, magam 

oszthatom be az időmet, de közben közösségi életet is tudok élni, így nem érzem magam 

elzárva sem a világtól. 

Lencsi anyukája bevezette 

pillangót a házba. Megmutatta 

neki a könyveit, az íróasztalát, 

ahol dolgozni szokott, a 

mesetarisznyáját, a sok szép, 

kézzel varrt mesefigurát és a 

játékos mesés könyvet, amivel 

játszani szoktak Lencsivel. Lencsi 

pedig elővette a kedvenc táncos 

szoknyáját és egy rövid bemutatót 

tartott a vendégeknek. 

Miután elköszöntek Tündérék 

Lencsiéktől, Farkas kisboltjába 

mentek. Farkas nagy örömmel 

fogadta őket. Körbevezette 

Pillangót a boltban: 

 Itt vannak a pékáruk, 

amiket Sikító Sárkány süt 

nekünk minden reggel. 

Finom, frissek! 

Zöldségeket Nyúléktól 

hozok, de mindenféle 

élelmiszert lehet kapni 

nálam a boltban! – 

büszkélkedett vele Farkas. 

 Mit szeretsz a legjobban, a 

munkádban? – kérdezte 

Pillangó.  

Kinek melyik tartozik a 

munkájához? Kösd össze!  



 Szeretek együtt dolgozni Nyuszival és a Sikító Sárkánnyal. Jó, hogy tudunk egymásnak 

segíteni. De a legjobban azt szeretem, hogy örömet tudok okozni az erdei állatoknak a 

sok finomsággal. – felelt Farkas. 

Búcsúzóul Farkas még csomagolt Tündérnek Sárkány finom kiflijéből, Pillangónak pedig 

Nyuszi friss házi szamócájából, majd útjára engedte vendégeit, akik Bagoly doktor kórháza 

felé vették az irányt. Bagoly doktor is nagyon örült a vendégeknek. Szeretett a munkájáról 

beszélni. Szívesen fogadott önkéntes segítőket is a kórházban, hogy átadja hivatása szeretetét 

másoknak is. A kórházban volt gyerekosztály, fogadták a baleseti sérülteket, volt gyógytorna 

részleg és itt születtek a kis erdei állatok is. 

 Nem fárasztó ennyi mindenre odafigyelni és még a betegekkel is foglalkozni? – kérdezte 

kíváncsian Pillangó. 

 Vannak nehéz pillanatok 

– válaszolt Pillangó 

kérdésére Bagoly doktor 

– főleg azért, mert nem 

tudunk mindenkin 

segíteni. De mindig van a 

gyógyításhoz elég erőnk, 

mert nekünk ez nem 

munka! Hivatásból, 

szívből jövő szeretettel 

gondoskodunk a 

betegekről. 

Pillangó már most tele volt 

élménnyel, de még elmentek 

Rókához is az erdei önkéntes 

tűzoltó állomásra. 

 Mit jelent az, hogy valaki 

önkéntes? – kérdezte 

Pillangó. – Már Bagoly 

doktor kórházában is 

találkoztam önkéntes 

ápolókkal, de pont ugyan 

úgy néztek ki, mint az 

igazi ápolók. Te is úgy 

nézel ki, mint egy igazi 

tűzoltó. – méregette rókát 

Pillangó. 

 Igen, a különbség nem a 

külsőnkben van. Ugyan azt 

a munkát végezzük, csak 

Színezd ki Róka önkéntes 

tűzoltó állomását!  



mi nem pénzért. Nem kapunk érte fizetést. Van egy olyan munkánk, amivel pénzt 

keresünk, hogy tudjunk ennivalót, ruhát venni, el tudjuk tartani a családunkat és közben 

szabadidőnkben önkéntes munkával segítünk. Van, aki bagoly doktor kórházában, én 

pedig itt az önkéntes tűzoltó állomáson. – válaszolt Róka. 

 És mi a rendes munkád? – kíváncsiskodott Pillangó. 

 Villanyszerelő vagyok. – felelt Róka. 

 Miért jobb az, hogy önkéntes tűzoltó vagy? Miért nem lettél hivatásos tűzoltó? – 

kérdezte Pillangó. 

 Azért mert nekem szükségem van szakmailag és lelkileg is arra a szabadságra, amit az 

önkéntesség ad. Nagyon szeretem a tűzoltó hivatást és szakmát. Sokat tanulok, 

képzésekre járok, odafigyelek a kondimra, hogy elég erős legyek a mentéshez, de sok 

olyan kötöttséggel jár a hivatásos szakma (legyen az tűzoltó, rendőr vagy katona), amit 

én nem tudok vállalni. Családom van, három kis róka vár otthon és szeretnék ott lenni, 

amikor nekik szükségük van rám, a feleségemnek is segíteni kell a gyerekek körül, amit 

hogyha hivatásos lennék, nem tudnék megtenni. Így saját magam tudom beosztani az 

időmet és azt, hogy mikor hol vagyok. Nagyon szeretem a villanyszerelő szakmám is. 

Pont ugyan ezért, mert szabadon tudok vele vállalkozóként dolgozni. Annyi munkát 

vállalok, amennyire szükségem van és magam osztom be az időmet is. Így lehet, hogy 

sok mindent csinálok egyszerre, de mindet én választottam szabadon, mindegyiket 

szeretem, és így ezek boldoggá tesznek és feltöltenek. Jut elég időm és energiám a 

munkámra, önmagamra, az önkéntességre, a gyerekekre, de még a feleségemre is, akit 

nagyon szeretek. 

Róka körbe vezette Tündért és Pillangót az önkéntes tűzoltó állomáson. Megmutatta az 

irodáját, a híradós pultot, ahová beérkeznek a riasztások, a szertárban a szép piros gépjármű-

fecskendőket, a szép sorba feltekert tömlőket, a gyakorló pályát és az érdekesebbnél 

érdekesebb felszereléseket. 

Pillangó megköszönte Tündérnek a segítséget. Még ugyan nem tudta, hogy milyen hivatást 

válasszon magának, de a mai nap után abban biztos volt, hogy olyan dologgal fog foglalkozni, 

amit szeret, ami érdekli és akkor biztosan jól fog dönteni és jól fogja magát érezni a 

munkahelyén. 

 Ahogy a Nap, a hold, a csillagok feladata, hogy beragyogják az eget, a szíved feladata, 

hogy megsúgja, merre menj. Mindenki jó valamiben és mindenkinek a szívében van egy 

hang, ami elhívja arra, hogy ezt a jót kibontakoztassa és a világ szolgálatába állítsa. 

Játssz sokat! Próbálj ki mindent, ami érdekel! Légy kíváncsi, alkoss, ismerd meg a 

világot, hogy megismerhesd magad! – tanácsolta búcsúzóul Tündér pillangónak, majd 

estére hazatértek. 

A következő napokban Pillangó beiratkozott egy művészeti képzésre, kipróbált néhány 

sportot, önkéntes munkát vállalt Farkas boltjában és Bagoly doktor kórházában is. Végül óvó 

néni lett a pillangó bábóvodában és örömmel segített felfedezni a kis báboknak a körülöttük 

lévő és a bennük rejlő világot. 
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