
Pred vami je slovenska pravljica Ele Peroci  

MUCA COPATARICA. Na vsaki drsnici je v zgornjem 

delu originalni zapis, v drugem delu pa skrčena zgodba 

za LAHKO BRANJE.

Natančno berite, ker imate na koncu vprašanja. 

Preverili boste, kaj ste si zapomnili.

(Tokrat imate razlage manj znanih besed in 

besednih zvez, ki jih morda kdo ni razumel, takoj 

dodane.)

V nekaj povedih poskušajte domačim obnoviti zgodbo 

(ustno ali pisno).

Vanja Benko

vanja.benko@gmail.com



MUCA COPATARICA

LAHKO RAZUMLJIVA IN BERLJIVA RAZLIČICA



V mali vasi so majhne hiške in v vsaki hiši so otroci. 

V pisanih srajčkah so in obuti v rdeče in modre copatke. 

V VASI S HIŠAMI ŽIVIJO OTROCI. 

OBLEČENI SO V PISANE SRAJCE 

IN OBUTI V RDEČE IN MODRE COPATE.



V tej vasi je lep red. 

Vse hiše v vasi so bele, vse strehe na hišah so rdeče, vsa okna 

imajo zelena polkna, dvorišča so pometena in cesta 

je gladka. 

HIŠE SO BELE BARVE Z RDEČIMI STREHAMI IN ZELENIMI POLKNI. 



OTROCI PRED SPANJEM NE POSPRAVIJO COPAT ZA SEBOJ. 

DRUGO JUTRO PA COPATE TEŽKO NAJDEJO. 

Vse je v najlepšem redu, le otroci so neredni. 

Zvečer, preden ležejo spat, nikoli ne pospravijo copatk za seboj. 

Drugo jutro jih iščejo pod mizo, za pečjo, na stopnicah, na vozičku, med drvmi, v žepu 

očetove suknje in po dolgem iskanju najdejo eno copato v kuhinji, drugo pa v sobi. 



Neko jutro pa, ko so že v vseh hišah v mali vasi kuhali zajtrk in so se otroci zbujali, 

je Janezek zaman iskal svoje copate. 

„Mama, kje so moji copati?“ je vprašal. 

„Če jih nisi zvečer pospravil, ti jih je odnesla Muca Copatarica,« je odgovorila mama. 

ZJUTRAJ JE JANEZEK ISKAL SVOJE COPATE.

ODNESLA JIH JE MUCA COPATARICA. 



»Mama, kje so moji copati?« je zaklicala Špelca v sosednji hiši. 

»Če jih nisi zvečer pospravila, jih je odnesla muca,« ji je rekla mama. 

»Mama, kje so moji copati?« je vprašal Tine v tretji hiši. 

»Muca ti jih je odnesla, ker jih nikoli ne pospraviš,« mu je odgovorila 

mama. 

»Mama, kje so moji copati?« je vprašala Tonka in mama ji je odgovorila: 

»Muca jih je odnesla.«

TUDI ŠPELA, TINE IN TONKA NE NAJDEJO SVOJIH COPAT. 



V vsej vasi je dišalo po sladki kavi in otroci so bili lačni. 

Kar bosi so posedli k mizi. 

Napili so se tople kave, potem pa je Janezek stopil na prag in zaklical preko 
ceste: »Špelca, pridi k meni!«

Špelca je takoj pritekla na prag in rekla: »Rada bi prišla k tebi, a ne morem. 
Muca mi je odnesla copate. Pridi ti k meni!«

»Ne morem,« je rekel Janezek. »Muca mi je odnesla copate!«

OTROCI SO SE NAPILI KAVE. 

JANEZEK IN ŠPELA STA SE ŽELELA IGRATI, 

A NISTA IMELA COPAT. 



»Tine!« sta zaklicala Janezek in Špelca, »pridi k nama!« 

Tine je pritekel na prag in odgovoril: »Muca mi je odnesla copate.«

Še Tonka je prišla na hišni prag. 

Tudi njej je Muca odnesla copate. 

V vseh hišah so odpirali vrata in vsi otroci so prišli bosi na prag. 

»Muca mi je odnesla copate!« so klicali. 

Prestopili so z noge na nogo, ker jih je zeblo. 

TUDI TINE IN TONKA SE NE MORETA IGRATI. 

MUCA COPATARICA JIMA JE ODNESLA COPATE. 



Potem pa je posijalo sonce in otrokom je postalo toplo. 

Bosi in v pisanih srajčkah so prišli na cesto. 

Spraševali so se: »Kam je odnesla muca naše copate?«

»Poiščimo Muckin dom!« je rekel Jurček. 

In so šli. 

POSTALO JE TOPLO. 

OTROCI SO BOSI ODŠLI ISKAT DOM MUCE COPATARICE.



Zavili so s ceste in hodili po rosni travi, prišli so do gozda in so 
šli kar naprej. 

Hodili so po mahu, poslušali so ptičje petje in prepogibali 
grmičke, da bi našli Mucin dom. 

HODILI SO PO GOZDU 

IN POSLUŠALI PTICE. 



Sredi gozda so našli belo hišico z rdečo streho. 

Okna so bila polna rož, na vratih pa je bil napis

Muca Copatarica.

OTROCI SO ZAGLEDALI DOM MUCE COPATARICE. 



Muca je otroke slišala in jim odprla vrata. 

„Ljubi otroci, kaj bi radi?“ 

„Copate!“ so prosili otroci.

MUCA COPATARICA JIM JE ODPRLA VRATA. 



Vse je povabila v hiško. 

V hiški so bile police in na policah modri in rdeči copatki. 

Kakšen red je bil v hiški! Otroci so umolknili. 

„Vsak naj vzame svoje copate,“ je rekla muca. 

To pa ni bilo lahko. Copatki so bili očiščeni in zakrpani. 

Vsi potrgani gumbi so bili zopet prišiti. 

Otroci so jih komaj prepoznali. 

OTROCI SO VSTOPILI V HIŠO MUCE COPATARICE. 

POISKALI SO SVOJE COPATE. 



Bobek, najmlajši med otroki, pa svojih copatk ni našel. Vsi otroci so bili 
že obuti, ko jih je on še vedno iskal. 

»Če copatk ne najdeš, boš moral bos domov,« mu je rekla Muca 
Copatarica. 

Bobka je zeblo v noge in na jok mu je šlo. Njegovi copatki so bili 
raztrgani, na polici ni bilo strganih copatk. 

BOBEK NI NAŠEL SVOJIH COPAT. 

ŽALOSTEN JE IN ZEBE GA.  



Otroci so že odhajali iz hiške in Bobka je vedno bolj zeblo. Muca Copatarica pa 

mu je odgovorila: »Bos boš šel domov.« 

»Prehladil se bom,» je rekel Bobek in Muci se je zasmilil. 

»Najbolj nereden si, a si najmlajši in bi se nemara res prehladil, če boš hodil 

bos,« mu je rekla in mu prinesla copatke. Bili so zakrpani in čisti. Spremila ga je 

do vrat. 

MUCA COPATARICA BOBKU PRINESE NOVE COPATE. 



»Ko bo padel snega, ti sešijem nove copate,« mu je obljubila. To so slišali tudi 

drugi otroci. Vsi so se obrnili in prosili: »Meni tudi! Meni tudi!«

Muca Copatarica jim je pomahala in rekla: »Tudi vam jih sešijem!« Zaprla je 

hiško in gledala skozi okno, kako so otroci v pisanih srajčkah in v rdečih in 

modrih copatkah hiteli domov. Zadnji je tekel Bobek. 

MUCA COPATARICA OTROKOM OBLJUBI NOVE COPATE. 

OTROCI ODIDEJO DOMOV. 



»Bobku sešijem najtoplejše copatke, takšne preko gležnjev. Janezku 
sešijem takšne, da jih bo lahko nosil tudi k telovadbi. Špelčini copatki bodo 
lepi kot mamini. Tonki pa sešijem copatke s cofi. In drugim otrokom? 
Vsakemu otroku kot si jih sam najbolj želi. Ej, tako bom vsem ustregla,« je 
premišljevala Muca Copatarica, ko je gledala za njimi. 

Potem je zaprla okno in zaspala. 

MUCA COPATARICA VSAKEMU OTROKU SEŠIJE SVOJE COPATE. 



Danes sneži in Muca Copatarica šiva copatke za otroke iz male vasi. 

Z zajčjo kožo jih bo podložila, da bodo toplejši. 

Kdo ve, ali jih bodo otroci pospravili, preden bodo šli spat?

ZUNAJ PADA SNEG. 

MUCA COPATARICA OTROKOM ŠIVA NOVE COPATE.   



SEDAJ TE ČAKAJO NALOGE O PRAVLJICI.  

ZAČNI!



HIŠKA

→ MAJHNA HIŠA

NAZAJ



SRAJČKA

→ MAJHNA SRAJCA 

Šivala je srajčke za otroke.

NAZAJ



LEP RED

→ UREJENO, POSPRAVLJENO. 

NAZAJ



POLKNA

→ LESENE DESKE NA OKNIH. Z NJIMI ZATEMNIMO 
PROSTOR V HIŠI.

Pred spanjem je deklica zaprla polkna.   

NAZAJ



SUKNJA

→ DOLG MOŠKI PLAŠČ. 

NAZAJ



MUCA COPATARICA

→ MAČKA, KI ZBIRA IN ŠIVA COPATE. 

→ JE GLAVNA OSEBA V ZGODBI. 

NAZAJ



SLADKA KAVA

→ KAVA, KI JI DODAMO SLADKOR, MED. 

NAZAJ



PRAG

→ PROSTOR, PREDEN SKOZI VRATA VSTOPIŠ V HIŠO.  

Škatle stojijo na pragu. 

NAZAJ



ROSA

→ DROBNE VODNE KAPLJE NA TRAVI.

NAZAJ



ZAKRPAN

→ ZAŠIT, POPRAVLJEN. 

NAZAJ



RAZTRGAN

→ STRGAN, UNIČEN.

NAZAJ



NERED

→ KO NE POSPRAVIŠ STVARI ZA SEBOJ.

„Pospravi sobo. V njej je nered.“ 

NAZAJ



GLEŽNJI

→ SPODNJI DEL NOGE. 

NAZAJ



COF

→ MEHKA KROGLA IZ BLAGA, VOLNE. 

NAZAJ



KAJ SO IZGUBILI OTROCI?

SRAJCO COPATE HIŠO



BRAVO! 

PRAVILNO SI ODGOVORIL!

NAPREJ



NAPAČEN ODGOVOR

POSKUSI ZNOVA!

NAZAJ



KAJ DELA MUCA NA SLIKI?

KUHA.

ŠIVA. 

BERE KNJIGO.



BRAVO!

PRAVILNO SI ODGOVORIL!

NAPREJ



NAPAČEN ODGOVOR

POSKUSI ZNOVA!

NAZAJ



BRAVO! 

REŠIL/A SI VSE NALOGE. 



ČE JE KOGA PRAVLJICA 

POSEBEJ PRITEGNILA,

SI LAHKO na YouTube POGLEDA 

različno dolge videoposnetke. 

V Google le vtipkate 

Muca Copatarica, video.


