
Pillangók az esőben  

Benedek Elek: Három pillangó című meséjének nyomán. Az alapmese több szereplőre átdolgozott 

változata. 

Kellékek: Papírból készült, hurkapálcikára ragasztott színes tulipánok, (esetleg margaréta, ibolya, stb, 

attól függően, hány gyerek van), pillangók, papundeklire rajzolt felhő, nap   

Szereplők: piros, rózsaszín, fehér, sárga, kék és lila tulipánok, hasonló színű pillangók, felhő, nap, 

narrátor. Egy fajta színből több pillangó is lehet. 

A gyerekek a színfalak mögött felsorakoznak, elől a nap, őt követik a virágok, a pillangók, esőfelhő. 

Ének:  

Beültettem kiskertemet                                                                                                                                                                

a tavasszal rózsa,                                                                                                                                                  

székfű, liliom és rezedával,                                                                                                                                    

ki is keltek egyenkint,                                                                                                                                                       

el szeretném adni mind,                                                                                                                                            

de most mindjárt.  

Én megveszem virágodat,                                                                                                                        

ha eladod, ha az árát te                                                                                                                                           

magad is nem sokallod.                                                                                                                               

Versenyfutás az ára,                                                                                                                                             

uccu, nézzünk utána,                                                                                                                                                 

de most mindjárt. 

A csapat a fenti dalt énekelve libasorban bejön a színpadra, a virágok laza félkörbe állnak, jobb 

oldalon a nappal, balon a felhővel. A pillangók a virágok mögött alkotnak félkört. 

Az egész csapat halkan elkezd énekelni, (valamilyen gyerekdalt, pl. a gólya, gólya gilice címűt) a 

lepkék röpködnek, játszanak, köröznek a virágok körül, le-leszállnak rájuk, felröppennek.  

Elkezd fújni a szél, elhalkul az ének, a csapat utánozza a szél fúvásának hangját, a virágok elkezdenek 

hajladozni, a pillangók megriadnak. A felhő a gyerekek mögött átsétál a színpadon, beáll a nap elé, 

eltakarja azt. 

Valamelyik pillangó (egy bátrabb és vállalkozó kedvű gyerek):  

Eltűnt a napocska, nincs mi melegítsen,                                                                                                                 

nincs már, aki minket jókedvre derítsen.                                                                                                                    

Drága testvérkéim, látom, ti is fáztok,                                                                                                                

gyertek, kérjünk szállást a kedves virágoktól 

Az egész csapat pillangó elrepül a piros (vagy más színű, sorrend nem számít) tulipánhoz.  

 Pillangók kara: 

Tuli-tuli tulipán,                                                                                                                                        

segítségért jött hozzád                                                                                                                                                



ez a csapat pillangó.                                                                                                                                           

Esik eső, fúj a szél,                                                                                                                                        

lepkecsapat szállást kér. 

Piros tulipán: 

Szívesen segítnék szegénykék rajtatok,                                                                                                                      

De a kelyhem szűkös, helyet nem adhatok.                                                                                                             

Csak a pirosakon tudok segíteni,                                                                                                                                 

A többinek máshol kell szállást keresni. 

Piros, majd rendre minden lepke: 

Köszönöm tulipán a kedvességed,                                                                                                                             

de én nem hagyom el a testvéreket. 

Rózsaszín tulipán: 

Gyengék a szirmaim, nehezen csukódnak.                                                                                                              

Ennyi pillangónak helyet nem adhatnak.                                                                                                                    

A rózsaszínűek itt maradhatnak,                                                                                                                                 

A többi keressen máshol oltalmat. 

Rózsaszín pillangó:  

Köszönöm tulipán, stb 

Fehér tulipán 

A fehéreknek tudok szállást adni.                                                                                                                  

Sajnos, a többinek tovább kell repülni 

Fehér pillangó: 

Köszönöm tulipán, stb 

Sárga tulipán 

Már befogadtam tíz darázst és dongót                                                                                                                     

A sárgáknak talán még helyet szoríthatok. 

Sárga pillangó: 

Köszönöm, tulipán, stb 

Kék tulipán 

Nagyon sajnálom, hogy nemet kell mondjak,                                                                                                 

Kicsi az én kelyhem, nem való lakásnak.                                                                                                         

Kék színű pillangók, ti bejöhettek,                                                                                                                               

Ti, többiek, szállást máshol keressetek. 

Kék pillangó 



Köszönöm tulipán, stb 

Lila tulipán:  

Alig ébredtem fel, máris megzavartok?                                                                                                         

Káprázik a szemem, olyan sokan vagytok!                                                                                                     

Sírtok-ríttok, sopánkodtok,                                                                                                                               

szállást kértek, rímánkodtok.                                                                                                                               

Üsse kő, a lila jöhet, mert                                                                                                                                            

más színt én el nem ismerek.      

Lila pillangó: 

Köszönöm tulipán…stb           

A pillangók csapata egyre jobban fázik, egyre lassabban szálldos. Csapatba verődve reszketnek a 

hidegtől. Énekelni kezdenek: 

Süss fel nap, fényes nap, kertek alatt a pillangók megfagynak                                                                        

Süss fel nap, fényes nap, kertek alatt a pillangók megfagynak.                                                                             

Stb.. 

Az eleinte nagyon reszketeg, majd egyre erősödő ének hatására a nap előbukkan a felhő mögül, a 

pillangók  egyre hangosabban és vidámabban énekelnek, egyre jobban röpködnek, körtáncba 

kezdenek, melybe bevonják a virágokat is.  

Bármelyik körtáncot, játékot választhatjuk. Az ének végén a nézőtér felé eső részen  a kör megnyílik, 

kiegyenesedik, a gyerekek meghajolnak.                                                                                                                                                                                       

 


