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AKO  LÍŠKA  LETOŠKA  NAŠLA
NOVÝCH  PRIATEĽOV

V lesíku, kde rástli vysoké stromy, zem zdobili kvietky a trávička  a spolu s machom vytvárala mäkké

chodníčky, žila líška Letoška spolu so svojou rodinou – mamičkou, oteckom, bračekom Radošiakom a

sestričkou Dobruškou. 

 

Dnes sa líška Letoška vybrala na prechádzku objavovať nové cestičky a miesta v lese. Kráčala práve pod

vysokými brezami, keď pred sebou zazrela krásne rozkvitnutú čerešňu, Jej koruna posiata bielymi kvetmi

žiarila už z diaľky. „Ktovie ako sa sem dostalo semienko čerešne. Asi ho priniesol do lesa vtáčik, ktorý si

pochutnával na čerešničkách,“ hovorila si Letoška začudovane, pretože vedela, že čerešne často v lese

nerastú. Zvedavo sa približovala k stromu a čím bola bližšie, tým silnejšie cítila vôňu jeho kvetov. Keď prišla

na miesto, kde strom rástol, ľahla si na trávu a pozerala na kvety a modrú oblohu nad nimi. 

 

„Ahoj líštička,“ ozvalo sa odrazu kúsok od líšky. Letoška sa obzrela a zo zeme uvidela vytŕčať  akési zvieratko.

Malo bielu hlavu a od ušiek až k nosu malo na tvári 2 čierne pásy. „Ahoj zvieratko. Ako sa voláš?“ spýtala sa

Letoška. „Ja som jazvec. Bývam tu dolu v nore,“ odpovedal jazvec a vystrčil svoju podlhovastú tvár ešte vyššie

z diery v zemi. „Rada Ťa spoznávam, milý jazvec. Ja som líška Letoška. Tiež bývam v nore. Nora mojej rodinky

je pri potôčiku blízko starého buku,“ predstavila sa Letoška a s úsmevom pozerala na nového kamaráta.

„Akurát mi zasypalo jednu chodbu. Prosím Ťa, pomohla by si mi ju pomôcť odkopať?“ spýtal sa priateľsky

jazvec. „Rada Ti pomôžem,“ odpovedala líštička a postupne vchádzala do jazvečej nory. 

 

Takúto noru ešte veru nevidela. Dlhé chodbičky sa prekrižovali a boli pod sebou v niekoľkých poschodiach.

Keď spolu odkopali zasypanú časť, začali sa v tomto podzemnom bludisku hrať a nahánať, veľa sa smiali

a zabávali. „Milý jazvec, ďakujem Ti za príjemnú hru,“ povedala Letoška, keď sa obaja s jazvecom dohrali a

vychádzali von. „Aj ja Ti ďakujem, som rád, že mám novú kamarátku,“ odpovedal jazvec oddychujúc na zemi.

 

„Akosi som už vyhladol. Môžeme si natrhať zopár čučoriedok, ktoré rastú kúsok za čerešňou,“ navrhol jazvec

a pomaly kráčal smerom k neďalekým kríkom. Keď začali oberať malé bobuľky, pri ich nohách sa zrazu ozval

nejaký šuchot. „Ahojte! Máte radi lesné ovocie?“ povedalo zvieratko s pichliačmi po celom chrbte. Malý ježko

vyšiel z kríkov, v ktorých býval a usmieval sa na jazveca a líštičku. „Ahoj ježko! Áno, lesné ovocie mi veľmi

chutí. Ideme sa spolu s líškou Letoškou najesť, pridáš sa k nám?“ navrhol jazvec ježkovi, ktorý vyzeral, že sa

tiež chystá niečo zjesť. „Ďakujem za pozvanie, rád sa k vám pridám. Práve som si nachystal na obed týchto

chrobáčikov,“ odpovedal ježko oblizujúc si jazýčkom ústa.  Letoška, jazvec a ježko sa spolu

naobedovali, rozprávali si príbehy  a zážitky, spomínali miesta, ktoré navštívili a vymýšľali hry, ktoré by si

mohli spolu zahrať. Bolo to naozaj príjemné. „Teším sa, že mám nových priateľov,“ povedala si v hlave Letoška

a usmiala sa na jazveca a ježka.

 

Ako líška dojedala poslednú bobuľku čučoriedky, na hlavu jej spadol malý orech. „Prepáčte, vypadol mi jeden

oriešok!“ zakričal niekto z dutiny vysoko na strome. O chvíľu  po strome liezlo malé ryšavé zvieratko s veľkým

huňatým chvostom. „Nič sa nestalo, milá veverička,“ povedala priateľsky Letoška a pozerala na veveričku,

ktorá schádzala po konárikoch dole. „Zostalo mi pár orieškov zo zimných zásob a tento jeden sa mi vyšmykol

a odletel až k vám,“ vysvetľovala veverička keď prišla k ostatným zvieratkám. „Mohli by sme sa s tým orieškom

zahrať!“ s nadšením navrhol jazvec. Všetkým sa ten nápad zapáčil a o chvíľu si oriešok hádzali,

kotúľali, schovávali ho a hľadali. Užívali si spolu veľa zábavy.
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Ako bežali, líška Letoška sa potkla o konár a spadla na zem. „Au! Buchla som si koleno,“ zastonala líštička

držiac sa za poranené koleno. „Veľmi ma to bolí, asi sa nezvládnem postaviť,“ povedala a oprela sa o skalu

vedľa nej. Jazvec, ježko a veverička prišli k Letoške a hoci boli menší ako ona, pokúsili sa jej pomôcť. „Ja

prinesiem vodičku, aby sme ti nôžku umyli,“ ponúkla sa veverička. „Ja nazbieram liečivé bylinky, aby pomohli

rane rýchlejšie sa zahojiť,“ povedal ježko. „Ja zostanem tu a postarám sa o Teba,“ povedal jazvec a podopieral

Letošku. „Ďakujem vám veľmi pekne, kamaráti,“ povedala s vďačnosťou líštička. „Radi sme pomohli. Dúfame,

že budeš čoskoro opäť zdravá,“ odpovedali.

 

Po pomoci od zvieratiek a dlhšom oddychu sa Letoška cítila oveľa lepšie a koleno ju prestávalo bolieť.

„Myslím, že už mám dosť sily ísť naspäť domov. Dnes to bol nádherný deň, napriek môjmu pádu,“ povedala

líštička usmievajúc sa na zvieratká. „Som rada, priatelia moji, že sme sa tak dobre spolu zahrali,“ povedala

poskakujúc veverička. „Aj mne bolo dnes veľmi príjemne, ten spoločný obed sa mi veľmi páčil,“ povedal

veselý ježko. „Teším sa, že mám nových priateľov a, Letoška, ďakujem Ti za pomoc s mojou norou,“ povedal

jazvec, ktorý práve odhrabával kúsky hliny z vchodu do svojich chodbičiek. „Prídem vás navštíviť zase

nabudúce. Budem sa tešiť ako sa spolu opäť zahráme!“ povedala Letoška, ktorá pri toľkej radosti aj zabudla,

že mala zranené koleno. „Aj my sa budeme tešiť,“ zakričali zvieratká, keď im Letoška kývala odchádzajúc

smerom domov.

 

Letoška prišla domov a porozprávala o svojich zážitkoch rodinke. „Som veľmi šťastná, že mám nových

priateľov,“ povedala si líštička, keď večer rozmýšľala o tomto peknom dni.
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PRACOVNÝ  LIST

ZADANIE:

 

1) Spýtajte sa detí, kto je podľa nich priateľ a čo to pre nich znamená? Čo s týmto priateľom

robia radi, čo ich teší.  

 

2) Opýtajte sa detí ako sa cítia keď sú s priateľmi. (Môžete sa detí opýtať, ako sa cítia keď

s priateľom robia činnosti, ktoré povedali pri prvej otázke).

 

3) Spýtajte sa detí, aké vlastnosti a činnosti podľa nich nesie vzťah, ktorý sa volá priateľstvo.

Ktoré slová pre nich charakterizujú priateľstvo (vernosť, pomoc, počúvanie, zábava, hra,

rozprávanie sa, zdieľanie, podeliť sa, obdarovať...)

 

4) Vyfarbite zvieratká  z príbehu a priraďte ich (spojte ich čiarami) k domčekom v ktorých

bývajú (jazvec – nora, veverička – dutina stromu, ježko – krík).

 

5) Vyrobte s deťmi niečo pre priateľa (Vystrihnite mu z papiera srdce, nazbierajte kyticu,

kamienky, nakreslite obrázok... Môžete poprípade vyfarbiť kvietok nižšie.).
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