LESNÉ
PRÍBEHY LÍŠKY
LETOŠKY

AKO LÍŠKA LETOŠKA
NAŠLA ODVAHU
Kde bolo tam bolo, bola raz jedna krajina a v tej
krajine bol lesík. Tento lesík bol plný rôznych
zvieratiek, od tých najmenších chrobáčikov
a húseničiek až po veľkých medveďov a
majestátnych jeleňov. Cez deň pomedzi lístočky
stromov presvitalo slniečko a zohrievalo zvieratká
a v noci jas mesiačika žiaril na lesné cestičky sovám,
ktoré sa vydali na lov.
V tomto lesíku bol prastarý buk, vedľa ktorého
tiekol malý potôčik. A práve tu bola pod zemou
vykopaná veľká nora – príbytok ryšavej líšky. Dnes
bol pre líšku významný deň, veľmi sa radovala,
narodili sa jej tri malé líšťatá. V teplučkej nore na
kožúšku mamy líšky sa zohrieval lišiak Radošiak,
líška Letoška a líška Dobruška.
Ako dni plynuli, líšťatá rástli, hrali sa a učili od svojej
mamičky. Jedného dňa lišiak Radošiak navrhol:
„Poďme sa hrať!“ Líška Letoška a líška Dobruška sa
veľmi potešili. Vyskočili na nohy a nevedeli sa
dočkať hry s bračekom. „Mamička, poďme sa všetci
pozrieť von, som veľmi zvedavý aké všakovaké hry
sa tam budeme môcť zahrať!“ hovoril nadšený
Radošiak a poskakoval od radosti. „Môj milý
Radošiak, teším sa, že Ťa láka spoznávanie lesa.
Rada vám ukážem a objavím s vami, čo všetko
ukrýva náš les,“ povedala mamička a spolu
s Radošiakom a Dobruškou sa vybrali smerom von
z nory.

Líška Letoška mala stále strach, chcela ostať
v bezpečí domova, tam kde to dobre pozná.
Avšak túžila v sebe nájsť odvahu, aby mohla
zažiť všetko, čo Dobruška popísala. Urobila prvý
krôčik, zatriasli sa jej kolená. Urobila druhý,
zhlboka sa nadýchla, nabrala odvahu a vyšla von
spolu s mamičkou, Radošiakom a Dobruškou.
Cítila sa výborne, bola šťastná, dokázala to!
Prekonala strach! Keď vonku uvidela nádherný
les, začala výskať od radosti a poskakovať sem
a tam! Usmievala sa od ucha k uchu. Veľmi sa
tešila, že môže vidieť rastlinky, potôčik, prastarý
buk a všetky stromy navôkol.
Z vysokého stromu na mamu líšku a jej líšťatá
pozeral pán ďateľ. Zletel nižšie a zaštebotal:
„Zdravím vás malé líšky, vitajte v našom lese.“
Radošiak, Dobruška a Letoška pozdravili ďatľa
a tešili sa, že spoznali prvého obyvateľa lesa.
Pozorovali drobné rastlinky, chrobáčikov,
poskakovali okolo potôčika a špliechali vodu na
svoje kožúšky.
Mamička líška oddychovala na koberci z machu
a tešila sa radosti malých líšťat. Líška Letoška
prišla za mamičkou a hovorí jej: „Som taká rada,
že som našla odvahu a môžem si v lese užívať
zábavu. Som zvedavá, čo objavíme a koho
stretneme, keď sa nabudúce vydáme na ďalšie
nové miesto.“

Len líštička Letoška zostala stáť. Srdce jej búšilo,
v očiach mala strach. „Bojím sa ísť von, bojím sa, čo
tam môže byť. Bojím sa, že sa mi niečo
stane,“ hovorila Letoška so smútkom v hlase.
„Sestrička Dobruška jej prívetivo povedala:
„Chápem, že sa bojíš, milá Letoška, ešte nikdy sme
vonku neboli. Ja však myslím na všetky príbehy,
ktoré nám rozprávala mamička, o liečivých
rastlinkách, o mravcoch pracujúcich v mravenisku,
o jeleňovi s veľkými parohmi a o malej jaskyni, kde
býva medveď. Teším sa, keď to všetko uvidím na
vlastné oči a zoznámim sa so všetkými zvieratkami!“
1

2

PRACOVNÝ LIST
ZADANIE:
1) Porozprávajte sa s deťmi, kedy oni prekonali strach a vďaka tomu zažili niečo príjemné.
2) Spýtajte sa detí, aké ďalšie zvieratká bývajú v nore (zajac, vlk, jazvec, lasica, svišť).
3) Porozprávajte sa s deťmi o tom čo znamená byť odvážny a čo je to odvaha.
4) Vyfarbite na obrázku noru líšky a líšku.
5) Vystrihnite líšku a schovajte ju do nory (nalepte).
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