Pozorne si vypočuj rozprávku. Obsah a zážitky z čítania vyjadri v dramatických činnostiach. Vystrihni si
obrázky pod textom nalep ich na špajdle a rozprávku si zahraj spolu s rodičmi.

POD HRÍBOM
Zastihol raz mravca prudký dážď. Kde sa schovať? Zbadal na čistinke hríbik, pribehol
k nemu a schoval sa pod jeho klobúčik. Sedí mravec pod hríbikom a vyčkáva, kedy
prestane pršať. Ale dážď je čoraz hustejší...
Vtom prilezie k hríbiku zmoknutý motýľ:
- Mravec, mravec, pusť ma pod hríbik! Zmokol som, lietať nemôžem.
- Kde ťa pustím? – hovorí mravec – Sám sa tu ledva zmestím.
- Len sa pomkni, dobrých sa všade veľa zmestí.
Pustil mravec motýľa pod hríbik. A dážď je čoraz hustejší... Beží okolo myška:
- Pusťte ma pod hríbik! Zmokla som ako myš.
- Kdeže ťa pustíme, miesta niet!
- Len sa troška potisnite.
Potisli sa a pustili myšku pod hríbik. A dážď sa len leje, vôbec neprestáva....
Vtom k hríbiku priskackal vrabec a plače:
- Zmokli mi pierka, ustali krídelká. Pustite ma pod hríbik osušiť sa, oddýchnuť si, dáždik
prečkať.
- Nieto tu miesta.
- Len sa troška pomknite, prosím vás.
- No dobre.
Potisli sa a našlo sa miesto aj pre vrabca. Pribehne na čistinku zajac a zbadá hríb.
- Zachráňte ma, schovajte ma! – kričí. Líška ma naháňa! - Neborák zajac, stisnime sa
ešte. Ledva zajaca schovali, pribehla líška.
- Nevideli ste zajaca? – spytuje sa.
- Nevideli.
Líška pristúpila bližšie, poňuchala... - Neschoval sa sem?
- Kdeže by sa zmestil?
Líška kývla chvostom a bežala preč. Práve vtedy prestalo pršať a vykuklo slniečko.
Všetci vyšli spod hríba a radujú sa. Mravec hovorí zamyslený:
- Ako je to? Najprv mi bolo pod hríbom i samému tesno a teraz sme sa tam až piati
zmestili.
- Kva, cha - cha! Kva – cha –cha! – zasmial sa ktosi. Všetci pozreli hore. Na klobúku sedí
žaba a chechoce sa:
- Ej, vy! Veď hríb....
Nedoriekla a preč utiekla. Pozreli všetci na hríb a vtom sa dovtípili, prečo sprvu bolo pod
ním i jednému tesno a potom sa až piati zmestili.
Uhádneš to aj ty?

