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Őszi Boszi és a méhek 

Foglalkoztató mesefüzet óvodásoknak és kisiskolásoknak 



Őszi Boszi és a Méhek 

Igazából nem volt boszorkány, és az őszhöz is csak annyi köze akadt, hogy az volt a kedvence 

a négy évszak közül. Szerette a tavaszt is a virágok miatt, de az ősz színei nyűgözték le igazán. 

Eredendően Hildának hívták, de senki nem szólította ezen a néven. A gyerekek keresztelték át 

Őszi Boszinak, és ő egyáltalán nem haragudott ezért. 

Háta kissé meghajlott a kor súlya alatt, orra kampósra növekedett, fején pedig csúcsos kalapot 

viselt. Így kicsit valóban hasonlított egy mesebeli boszorkányra. 

Egy ősszel a mókus gyerekek lesték ki a nagy tölgyfáról makk csemegézés közben, ahogy 

vidáman ugrál az összegereblyézett színes falevelekben. A levelek ráragadtak a ruhájára, a 

hajára. Őszi falevél volt még a kalapján is. 

 Nézzétek, ott egy őszi 

boszi! – kiáltott fel a 

legkisebb mókus, amikor 

meglátta. A többiek a 

hasukat fogták 

nevettükben. Otthon 

elmesélték a történetet a 

szüleiknek, az óvodában, 

iskolában a pajtásaiknak és 

hamarosan már az egész 

erdő erről beszélt. Így lett 

Hilda az Őszi Boszi. 

Hilda, akarom mondani az Őszi 

Boszi háza az erdő közepén egy 

nagy tisztás szélén állt. Azért 

pont itt, mert az Őszi Boszi 

nagyon szerette a méheket. Ő 

maga is méhészkedett. Két kaptár 

állt a háza mögött, melyekben 

egy-egy nagy méhcsalád élt. A 

méhek erdő, mező virágporát 

begyűjtötték, és ha épp nem 

találtak eleget, akkor messzebbi 

tájakra is elrepültek, hogy finom 

mézzel tölthessék meg a kaptárt. 

Egy reggel, amikor Őszi Boszi 

épp a méz begyűjtésére készült, 

szomorúan vette észre, hogy a 

kaptár előtt a földön sok-sok 

halott méhecske hever. Szinte az 

Mi bújt el a képen?  

Színezz az ábráknak megfelelő színekkel és 

megtudod! 



egész méhcsalád odaveszett. Csak néhány kis méh döngicsélt a kaptár ajtajában, de azok sem 

érezték túl jól magukat. 

Őszi Boszi szaladt is vissza a házába – ami történetesen nagyon hasonlított egy méhkasra -, 

hogy felhívja Bagoly doktort. Amint megkapta Bagoly doktor asszisztensétől a szörnyű hírt, 

azonnal indult is. 

 Ez sajnos mérgezés. – állította fel a diagnózist Bagoly doktor – Az emberek növényvédő 

szerei okozzák. – folytatta – A mezőgazdaságokban használják, hogy megóvják a 

takarmányt és a termést a kártevőktől, de arra már nem gondolnak, hogy nem csak a 

kártevőket pusztítják el vele, hanem a méheket is. Több kórházból is kaptunk már hírt 

hasonló esetekről. A méhek pusztulása megállíthatatlannak tűnik, és nem csak a mézet 

adó házi méhek, de 

sajnálatos módon a vadon 

élő fajok is veszélyben 

vannak. – fejezte be 

Bagoly doktor a 

mondandóját. 

Bagoly doktor mentőt hívott és a 

még életben lévő méheket 

beszállíttatta a kórház mérgezési 

osztályára. 

 Mindent megteszünk 

értük! – ígérte búcsúzóul 

Őszi Boszinak. 

Őszi Boszi nagyon szomorú volt, 

de nem csak a méhei, hanem az 

emberek felelőtlensége miatt is, 

hiszen a méhek pusztulása 

fenyegetést jelent az emberiség 

egészére is. Ha nincsenek 

méhek, akkor nem lesznek 

növények sem. A méhek a 

beporzói a legtöbb zöldségnek, 

gyümölcsnek, de még búzának 

is, amiből a kenyér készül. Úgy 

érezte, valamit tennie kell! 

Először Tündérhez ment, majd 

együtt indultak tovább a kis 

Lencsilányhoz és az anyukájához. 

 De mit tehetünk mi? – kérdezte a kis Lencsilány. – Mi itt az erdőben már Farkas 

kisboltjából, Nyúlék ökogazdaságából vásárolunk, Sünné is áttért a bio mosószerre a 

mosodájában. Nem használunk mérgező növényvédő szereket. Ha túl sok a levéltetű, 

Folytasd a sort! 



Katicáék még télire is tesznek el belőle. Az embereket sajnos nem tudjuk 

megváltoztatni. 

 Ez így van. – sóhajtott Tündér – Azért, hogy az emberek mezőgazdálkodása ne szorítsa 

ki a virágos réteket és az emberek is áttérjenek az ökogazdálkodásra, mi nem sokat 

tehetünk itt az Óperenciás-tengeren túl. Reméljük, hogy az emberek ráébrednek a 

méhek fontosságára és megállítják a pusztulásukat. Ugyanis, ha a méhek eltűnnek a 

Földről, akkor az az állatvilág egyes fajainak kihalásához és az emberek éhínségéhez 

vezet. De nem csak az élelem lesz kevesebb, hanem a gyógyszerekhez használt 

alapanyagok, a gyógynövények is meg fognak fogyatkozni. 

 Ebbe még így bele sem gondoltam! Elég ijesztően hangzik. – álmélkodott a kis 

Lencsilány. 

 Azért van, amivel segíthetünk a méheknek – vigasztalta Őszi Boszi Lencsit. – Az első 

és legfontosabb dolog, hogy ültessünk sok virágot ahova csak lehet! A virágültetés 

ugyan kis dolognak tűnhet, de az éhes vagy messzi virágos rétről érkező kifáradt 

méheknek a túlélést jelentheti egy olyan virágos kert, vagy láda, amelyben méhbarát 

virágok nyílnak és ahol megpihenhetnek. Ezért arra gondoltunk Tündérrel, hogy 

méhecskehotel akciót indítunk a nagy sűrű erdőben. Segítenél nekünk ebben? 

 Naná! – kiáltott fel lelkes 

izgalommal Lencsi – Vágjunk 

bele! De hogyan fogjunk 

hozzá? Mi az a méhecskehotel 

és milyen virágokat szeretnek a 

méhek? 

 A méhecskehotel egy olyan kis 

virágsziget, melyben tavasztól 

őszig mindig nyílik virág. – 

magyarázat Őszi Boszi – 

Tavasszal nyílik a mézvirág, a 

búzavirág, a cickafark és a 

mécsvirág. – kezdte a 

felsorolást Őszi Boszi – 

Nyáron nyílik a nyári orgona, a 

bugatölcsér, a levendula vagy a 

borsmenta. Nyár végi, őszi 

méhbarát virágok pedig a 

méhbalzsam, a kúpvirág és az 

őszi rózsa. 

 Hű, ez nagyon sokféle virág! – 

ámuldozott a kis Lencsilány – 

Hogyan fogunk ennyiféle virágot 

Egészítsd ki a rajzokat a kép mellett lévő 

számoknak megfelelően! 



összegyűjteni mindenki kertjébe vagy ablakába? – kérdezte elgondolkodva Lencsi. 

 Medve kertészetében lehet olyan magkeveréket kapni, amit kifejezetten úgy válogattak 

össze, hogy tavasztól őszig virágozzon a méheknek. – válaszolt Tündér Lencsi 

kérdésére. 

Némi tanakodás és egyeztetés után Lencsi anyukája vállalta, hogy készít Lencsivel közösen 

egy nagy plakátot, amin közzé teszik a felhívást. A plakátot pedig kihelyezik a főtéren a 

hirdetőtáblára, hogy mindenki jól lássa. Tündér az Őszi Boszival Medvéhez ment 

magkeveréket kérni. Medve örömmel segített. Ő is nagyon fontosnak tartotta a méhek 

védelmét. A méhecskehotel akció napját következő hét szombatra tűzték ki. 

Medve kis teherautóval érkezett. Hozott virágmagokat, virágföldet, cserepet és az ültetéshez 

szükséges eszközöket. Kis ásót, lapátot, valamint kertészkesztyűt. Aki kertes házban lakott, az 

magokat kapott. Aki odúban, vagy társas házban, az cserepeket, virágládákat az ablakba, az 

erkélyre, hogy ott alakíthassanak ki méhecskehotelt, és gyönyörködhessenek a sok szép, színes 

virágban. A fiatalok az időseknek segítettek, a nagyok a kicsiknek. Mindenki ott sürgött-

forgott a téren. 

A méhecskehotel akció nagyon jól sikerült. Virágba borult az Óperenciás-tengeren túl a nagy 

sűrű erdő minden lakójának kertje, ablaka és erkélye. Bagoly doktor kollégáival összefogva 

sikeresen meggyógyította a beteg méheket, akik így visszatérhettek a kaptárba. A sok új 

virágos kerteknek, ágyásoknak és ládáknak köszönhetően pedig már nem kellett Őszi Boszi 

méheinek messzi viráglegelőkre repülniük. Biztonsággal gyűjthették a virágport és 

pihenhettek meg a nagy munkában a kaptár körüli méhecskehotelekben, amit sok-sok finom 

mézzel háláltak meg Őszi Boszinak, Tündérnek, a kis Lencsilánynak és anyukájának, 

Medvének, valamint a nagy sűrű erdő minden lakójának az Óperenciás-tengeren túl. 
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