LESNÉ
PRÍBEHY LÍŠKY
LETOŠKY

AKO SA LÍŠKA LETOŠKA NIEČO
NAUČILA
Pod modrou oblohou, z ktorej žiarilo slniečko na vrcholčeky stromov, v lesíku, kde bolo počuť žblnkotajúci
potôčik, mala v diere pod zemou svoj domček líščia rodinka – rodinka líšky Letošky. Letoška rada trávila čas
v lese, tešila sa zo všetkých druhov rastlín, zvieratiek a chrobáčikov, ktoré mohla v lese spoznávať a objavovať.
Toľko farieb kvetov, odtieňov zelenej, toľko rôznych chrobáčikov a rozličných zvieratiek. Často videla lesom
bežať jeleňov, počula bzučať včely a neraz na svojom kožúšku cítila pristáť malú mušku, ktorá sa na jej
chrbte odviezla na nové miesto.
Aj v tento deň bola Letoška v lese. Bolo slnečné ráno a spolu so svojou sestričkou Dobruškou pozorovali
rastliny medzi stromami. Dobruška objavila liečivé bylinky a začala ich zbierať. Letoška ležala na tráve a popri
tom sledovala mravcov, ktorí prenášali drobné semienka. Odrazu jej napadlo, že by sa mohli spolu so
sestričkou zahrať. „Dobruška, poď sa so nou zahrať naháňačku! Po tejto trávičke by sa tak príjemne utekalo!“
navrhla s nadšením v hlase Letoška. „Milá sestrička, rada by som teraz pozbierala tieto bylinky, večer si
z nich môžeme spolu s mamičkou uvariť čaj,“ vysvetľovala Dobruška svojej sestričke popri zbieraní lístkov
a kvetov byliniek. „Prosím, Dobruška, zahrajme sa teraz, tak veľmi by som sa potešila,“ odpovedala už trochu
smutnejšie Dobruška. „Letoška, môžeme sa spolu zahrať poobede,“ navrhla s úsmevom Dobruška. „Poobede
sa mi už nebude chcieť, chcela som sa s Tebou zahrať teraz!“ povedala nahnevane Letoška a odišla preč. Ako
tak kráčala, stále sa hnevala na svoju sestričku. Nechápala, prečo sa s ňou nemohla zahrať hneď teraz.
Kráčala smerom hore po malom kopci, až prišla na jeho vrch. Neďaleko uvidela maličké jazierko a dostala
nový nápad. Hneď zabudla na svoj hnev a Dobrušku. „Mmm, v tom jazierku by som sa mohla okúpať!“
pomyslela si a rozutekala sa dolu kopcom. Veľmi sa tešila, predstavovala si ako namáča svoj kožúšok do
čistej vodičky a užíva si ju. Bežala rýchlo lesíkom, až kým neprišla k jazierku. Keď ho však uvidela, bola veľmi
sklamaná. Okolo jazierka rástli všade husté pichľavé kríky a stromy. Letoška obehla dokola celé jazierko
a snažila sa nájsť miesto, kadiaľ by mohla prejsť bližšie. Nikde však prechod nenašla. Bola smutná, cítila sa
nešťastne. Opäť nemohla robiť niečo, na čo sa tak tešila.
Odišla teda preč a kráčala lesnou cestičkou ďalej. Keď prešla popri zelenom javore odbočila z cestičky.
V diaľke totiž začula niekoho sa rozprávať. Bol to Radošiak a jej otecko. Stáli uprostred smrekov, pozorovali
akési malé veci popadané pod ihličím stromov. Letoška sa veľmi zaradovala, že ich vidí a rozbehla sa k nim.
„Ahojte! Čo tu robíte?“ spýtala sa zvedavo líštička. „Ahoj Letoška! Sme radi, že Ťa vidíme,“ odzdravil otecko.
„Pozorujeme šišky. Vo vnútri majú drobné semienka,“ vysvetľoval otecko Letoške. „Pred chvíľou sme si
ich hádzali, bola to veľká zábava!“ zachichotal sa Radošiak, keď spomínal na veselú hru s oteckom. „Môžem
sa aj ja s vami zahrať?“ spýtala sa Letoška. Vedľa nich uvidela malú dieru v zemi a niečo jej napadlo. „Mohli
by sme šišky skúsiť triafať do tejto diery,“ navrhla líštička plná nadšenia a poskočila smerom k diere. „Áno! To
sa mi veľmi páči! Rád si zahrám túto hru,“ povedal natešene Radošiak.
Letoška a Radošiak si nachystali šišky a začali postupne triafať do diery. Smiali sa, užívali si hru. Otecko ich
pozoroval a tešil sa, že im je tak príjemne. V prvej hre sa Letoške dobre darilo triafať. Bola veľmi šťastná!
Radošiak sa tešil spolu s ňou a otecko ju pochválil, ako sa jej to išlo dobre. Pustili sa teda do ďalšej hry. Opäť
sa všetci zabávali, až kým sa Letoške prestávalo dariť hádzať šišky do diery. Radošiakovi sa to však stále darilo
a triafal ich veľa. Letoška sa veľmi nahnevala.
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„Táto hra sa mi už nepáči. Tak veľmi sa snažím dobre hádzať a nejde mi to,“ povedala Radošiakovi a oteckovi
a odišla si sadnúť o kúsok ďalej. Radošiak a otecko prišli za Letoškou. „Milá Letoška, vidím, že Ťa nahnevalo,
že sa ti nedarilo. Všimol som si, ako si sa snažila a teraz si asi smutná, že napriek tomu ti to nešlo. Je však
príjemné, keď sa k sebe správame úctivo a vieme oceniť druhých, tešiť sa z ich úspechu. Keď sa niečo podarí
nám, rovnako sa môžu oni radovať s nami. Zdieľať radosť je príjemné. Skús to. Keď sa hneváš, kazí to hru
a radosť z nej aj nám ostatným,“ súcitne povedal otecko Letoške. Letoška sa zamyslela. Po chvíli sa zdvihla,
usmiala sa na otecka a Radošiaka a povedala: „Ďakujem vám. Skúsim sa opäť tešiť z hry, tak ako predtým
a radovať sa, keď sa bude dariť môjmu bračekovi. Môžeme si ešte spolu zahrať?“ Radošiak sa usmial
a odpovedal: „Áno, Letoška, budem veľmi rád.“ A tak sa hrali ešte niekoľko hier. Raz sa darilo Letoške, raz
Radošiakovi, inokedy obom, no zakaždým si dokázali všetci hru užívať a zabávať sa.
Letoška sa už vracala domov, keď v tom stretla svoju sestričku Dobrušku, ktorá bola práve na prechádzke
a vyhadzovala si malú loptičku. Začali si hádzať loptu, naháňať sa, chichúňať, pretekali sa a hrali na tráve.
Bolo im spolu veľmi príjemne. Letoška si pri tom spomenula ako sa chcela ráno hrať s Dobruškou a hnevala
sa na ňu, že ona nechcela. „Som rada, že sme sa teraz mohli naháňať. Ďakujem Ti, Dobruška,“ povedala
s vďakou a úsmevom Letoška.
Keď sa s Dobruškou dohrali, obe mali z toľkého behania spotený kožúšok. Vybrali sa teda k potôčiku blízko
ich nory, kde sa obidve okúpali. Letoške to pripomenulo jazierko, kde sa predtým nemohla okúpať. „Som
rada, že sa môžeme umyť v tomto potôčiku,“ povedala Dobruške, keď sa celá namáčala v studenej vode.
Večer sa Letoška rozprávala s mamičkou a hovorila jej o zážitkoch z tohto dňa. „Keď sa niečo nedialo tak,
ako by som chcela, veľmi som sa hnevala a bola z toho smutná. Nakoniec som však videla, že niektoré veci,
môžem urobiť neskôr alebo trochu inak a keď sa mi v hre nedarí, môžem sa tešiť z úspechu toho druhého.
Som rada, že som sa dnes vďaka týmto zážitkom mohla naučiť niečo nové,“ povedala s uznaním líštička
a tešila sa na ďalšie nové skúsenosti, ktoré zažije.
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PRACOVNÝ LIST
ZADANIE:
1) Spýtajte sa detí ako sa cítili, keď im niečo nevyšlo? Čo to bolo?
2) Porozmýšľajte spolu s deťmi, či sa stalo niekedy, že sa nemohlo robiť niečo, čo dieťa
chcelo robiť. Môžete sa rozprávať o tom, ako ste sa vtedy obaja cítili.
3) Z obrázkov vyberte predmet, s ktorým sa hrala Letoška s Radošiakom a oteckom. (S
drevom, šiškou alebo s jablkom?) Predmet môžete vyfarbiť.
4) Vyberte obrázok, kde sa nakoniec Letoška okúpala. (V jazierku alebo
v potôčiku?)
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