
 

 

 

DECEMBRSKI KOLEDAR 

MUCE COPATARICE 

Dragi starši in otroci, prijazen mijav in mačji pozdrav! 

 

Prihajajo praznični dnevi, ko se iz naših hišk in stanovanj vije vonj po piškotih, zraven pa se slišijo tudi glasba, smeh in zven 

kraguljčkov. Čas, ki ga preživljamo v toplem družinskem krogu. Zimski čas, v katerem je še bolj pomembno, da na naših nožicah 

nosimo copatke in da jih seveda tudi vestno pospravljamo. Drugače pa se, saj veste, kar hitro znajdejo v mojem domu. No, ampak, 

danes je namen pisma čisto drugačen, danes vam pišem s spodbudo, da skupaj s starši izdelate DECEMBRSKI KOLEDAR MUCE 

COPATARICE pri tem uporabite vašo domišljijo in kanček ustvarjalnosti.  



 

Pri izdelavi koledarja uporabite pripomočke in material, ki ga imate doma (»odpadne« škatle, papir, barvice, škarje, rolice od 

brisačk, selotejp, blago…). Pošiljam vam 24 predlogov prav posebno mačje zabavnih dejavnosti, ob katerih so mi ob pisanju od 

smeha potresavale moje mačje brčice. Te predloge lahko nato natisnete ali prepišete ter jih namestite v/na vaš koledar, vsak 

predlog pod en dan oziroma določen datum.  

 

 

Mijaaaaav, to bo še zabavno! Tako, sedaj pa grem naprej krpati copatke, Lukčevi imajo namreč kar 3 velikanske luknje in mislim, 

da mu bom sešila nove. Želim vam obilo zabave ob izdelavi koledarja, jaz pa vas bom ob svojih pohodih po mestu in vaseh, opazovala. 

Če zaslišite kakšen mijav ali šum ali morda ugledate kje mačji rep, sem to jaz, ki vas spremljam in bom zelo vesela, če me bo na 

vaši okenski polički pričakal lonček mleka in kakšen piškot. 

 

 Lep mačji pozdrav!    

 

 

Vaša Muca Copatarica 

 

 

 

 



1. Udobno se namestite in na spodnji povezavi 

prisluhnite pravljici: Muca Copatarica. 

https://www.youtube.com/watch?v=nFqKNM7fdH4 

 

2.  Prisluhnite in prepevajte 

pesem o Muci Copatarici. 

*Za besedilo pesmi glej prilogo.  

 

3. Iz papirja izdelajte copatek (Na 

papir prerišite odtis svojega 

podplata in ga izrežite ter poljubno 

okrasite). 

4. Skrivanje copat: v vašem domu 

nekdo skrije izdelane copate vi pa 

jih poiščite. Ko jih najdete 

poimenujte barve, ki jih  prepoznate 

na copatu. 

5. Ob priloženih slikah pripovedujte zgodbo Muca 

Copatarica, lahko si izmislite tudi svojo – smešno 

verzijo. V kolikor želite, lahko  pripovedovanje otroka 

in mi zapis  posredujete.  

6. Odpravite se v najbližji 

gozd in naberite material 

(vejice, liste, kamenčke, …). 

7. Iz materiala, ki ste ga nabrali v 

gozdu in ki ga imate doma izdelajte 

voščilnico, zapišite lepo misel in jo 

pošljite svojemu najboljšemu 

prijatelju/ici. 

8. Iz pravljice Muca Copatarica 

narišite nekaj kar vam je bilo všeč. 

9. Objemi vsakega družinskega člana in mu povej 

nekaj lepega. 

10. Poišči najljubši kotiček v 

svojem domu, skupaj s starši 

se udobno namesti in prisluhni 

svoji najljubši pravljici. 

11. Naredite si mucin dom in se 

igrajte skrivalnice. 

12. Igrajte vašo najljubšo 

družabno igro. 

13. Pripravite slano testo in izdelajte poljubne 

novoletne okraske, ter okrasite vaš dom. 

*Za recept slanega testa glej prilogo. 

14. Poglejte družinske 

fotografije in se ob 

njih pogovarjajte. 

15. Gibalna igra – gibanje po črtah.  

S kredo zunaj na tleh narišite 

poljubne črte ali na varnem mestu 

poiščite črte po katerih se gibate 

(tek, hoja, poskoki naprej, nazaj, 

levo, desno, sonožno, po eni nogi, …).  

16. Skupaj s starši specite piškote 

in jih poljubno okrasite.  

Recept v prilogi spodaj. 

*V kolikor ima kdo od družinskih 

članov alergijo na katero izmed 

sestavin, recept prilagodite, ali nam 

pišite in vam posredujemo prilagojen 

recept.  
17. Poiščite škatlo ali vrečko ter vanjo položite 

različne predmete. Starši zavežite otroku oči. Otrok 

iz škatle ali vreče izvleče predmet, ter ga poskuša 

pravilno poimenovati. 

Nadgradnja igre: Če predmeta ne poimenuje pravilno, 

naredi 5 počepov, poskokov, … 

18. Naredite si plesno 

dopoldne ali popoldne in skupaj 

zaplešite na vašo najljubšo 

glasbo. 

19. Prepevajte pesmi, ki jih 

poznate in ob tem uporabite lastne 

inštrumente (ploskanje, udarjanje z 

nogo ob tla, udarjanje z roko po 

kolenih, …).  

20. Razgibajte svoje telo ob pesmi: 

Od glave do peta.  

*Glej prilogo. 

21. Skupaj poglejte svojo najljubšo risanko ali film.  22. Izdelajte svetilko iz 

kozarca ali poljubno ter jo 

okrasite.  

*Za idejo glej prilogo. 

23.  Pojdite na večerni sprehod in 

uporabite svetilko, ki ste jo izdelali.   

24. Pomagajte pri pripravi večerje, 

prisluhnite božični glasbi in se 

skupaj poveselite. 

.  

https://www.youtube.com/watch?v=nFqKNM7fdH4


 

PRILOGE 

 

2 Pesem Muce Copatarice 

Tu pri nas je v majhni vasi 

  
Tu pri nas je v majhni vasi 

sto in sto in sto otrok, 

nepospravljenih copat je 

dvakrat toliko okrog. 

  

Kdo je nor, da jih pospravi, 

on, ti, jaz – o, jaz že ne, 

naj jih mame, naj se same, 

dudl pudl – kdor jih če. 

 

Tako pa v mehkih tacah – 

šlik, šlak, šlik, šlak, šlik, šlak, šlik – miiijaaav. 

  

Prišla je muca maca, 

odnesla koš copat – miiiijaaaav. 

  

Zdaj pri nas je v majhni vasi, 

sto in sto in sto otrok, 

a pospravljenih copat je 

dvakrat toliko okrog. 

 



13 Recept za slano testo  
USTVARJANJE ZA VSAK DAN: SLANO TESTO 

Slano testo je domača različica plastelina. Pripravljen je zelo enostavno in hitro, tako da ga lahko pripravite kar skupaj z otrokom; tako 

priprava postane del igre in zabave. Tudi če kakšen košček plastelina zaide v usta, so sestavine nestrupene.  

  

Kaj potrebujete: 

 1 skodelica vode 

 2 skodelici moke                         ali 
 1 skodelica soli 

 1 žlica olja         

 300 g moke (gladka, bela) 

 300 g soli 

 2 dl vode 

 1 žlica olja 

  

Sestavine zmešate in mešate, dokler ne dobite enotne mase. Po želji lahko v slano testo dodate barvo ali celo bleščice, če vas ne moti, da bo 

kakšna verjetno zašla iz ustvarjane mize. 

  

 
  

Otroci lahko testo tipajo, mečkajo, gnetejo, valjajo, režejo in izrezujejo oblike z modelčki. Če slano testo po uporabi spravite v zaprto posodo 

ali vrečko in ga pospravite v hladilnik, ga lahko ponovno uporabite ali pa ga posušite; naredite lahko obeske ali kroglice za nakit, okraske in 

podobno … če želite pohiteti s sušenjem, lahko slano testo postavite tudi v pečico, za 30 minut na 100°C. 



16 Recept za piškote 2 

Najboljše testo za kekse – pripomočki: 
 skleda za gnetenje 
 kuhinjska tehnika 
 žlica 
 pekač 
 peka papir 
 1 manjša skodelica 
 1 večja posodica 
 Valjar                                                                                                                                                                            3 
 deska za valjanje 

Najboljše testo za kekse – sestavine: 
 600 g moke 
 400 g masla 
 200 g sladkorja v prahu 
 2 vaniljeva sladkorja 
 2 jajci 
 limonina lupina (po želji) 

Najboljše testo za kekse – postopek: 
V večjo skledo damo sladkor v prahu in jajce.                                                                      4 

1 

. 

 

 

 

 

 

 

 
Desko za valjanje testa pomokamo, 

vzamemo kos testa, ga razvaljamo. 

 

 
Pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija ter pečemo kekse 15 

minut v navadni pečici, dokler robovi ne zarumenijo. 

 

 
Vse skupaj zgnetemo. 

 

 
Dodamo še vaniljev sladkor, moko in maslo 

https://oblizniprste.si/wp-content/uploads/2016/11/PB270230.jpg
https://oblizniprste.si/wp-content/uploads/2016/11/PB270239.jpg
https://oblizniprste.si/wp-content/uploads/2016/11/PB270228.jpg
https://oblizniprste.si/wp-content/uploads/2016/11/PB270224.jpg


 

 

 

 

 

20 Gibalna pesem: Od glave do peta. 

https://www.youtube.com/watch?v=UfIah6WInJk 

 

Besedilo: Koreografija: 

instrumental Korakamo, visoko dvigamo kolena, roke so aktivne ter 

sledimo besedilu. 

        KAJ PINGVIN POČNE? 

        OBRAČA GLAVO, TO SE VE. 

        LAHKO TO PONOVIŠ? 

        SEVEDA, KOT ŽELIŠ! 

 vprašamo otroke in obračamo glavo levo, desno 

 

OBRAČAJ GLAVO, ENA, DVA IN TRI IN ŠTIRI,  skupaj obračamo glavo levo in desno 

 
Z modelčki izrežemo različne oblike. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UfIah6WInJk
https://sluzbo-iscem.si/wp-content/uploads/2015/12/imagesF97VKBKT.jpg
https://oblizniprste.si/wp-content/uploads/2016/11/PB270231.jpg
https://oblizniprste.si/wp-content/uploads/2016/11/PB270257.jpg


RAZMIGAJ SE, ENA, DVA OD GLAVE DO PETA!  dvignemo roko in štejemo s prsti 1,2 nato pokažemo na 

glavo in peto 

KAJ OPICA POČNE? 

        Z ROKAMI KRILI, TO SE VE. 

        LAHKO TO PONOVIŠ? 

        SEVEDA, KOT ŽELIŠ! 

 vprašamo otroke in 

izmenično dvigamo roke gor 

in dol 

 

Z ROKAMI KRILI, ENA, DVA IN TRI IN ŠTIRI,  skupaj dvigamo roke 

OBRAČAJ GLAVO, LEVA, DESNA, ENA IN DVE,  obračamo glavo levo in desno 

RAZMIGAJ SE, ENA, DVA OD GLAVE DO PETA!  dvignemo roko in štejemo s prsti 1,2 nato pokažemo na 

glavo in peto 

KAJ KROKODIL POČNE? 

        SE V BOKIH ZVIJA, TO SE VE. 

        LAHKO TO PONOVIŠ? 

        SEVEDA, KOT ŽELIŠ! 

 vprašamo otroke in krožimo z boki 

https://sluzbo-iscem.si/wp-content/uploads/2015/12/opica.jpg


 

V BOKIH SE ZVIJAJ, ENA, DVA IN TRI IN ŠTIRI,   vsi krožimo z boki 

Z ROKAMI KRILI, ENA, DVE, TRI, ŠTIRI,  dvigamo roke visoko v zrak 

OBRAČAJ GLAVO, LEVA, DESNA, LEVA, DESNA,  obračamo glavo levo, desno 

RAZMIGAJ SE, ENA, DVA OD GLAVE DO PETA!  dvignemo roko in štejemo s prsti 1,2 nato pokažemo na 

glavo in peto 

KAMELA KAJ POČNE? 

        NA TLA POKLEKNE, TO SE VE. 

        LAHKO TO PONOVIŠ? 

        SEVEDA, KOT ŽELIŠ! 

  vprašamo otroke in delamo počepe 

https://sluzbo-iscem.si/wp-content/uploads/2015/12/krokodil_0.jpg


 

  

POČEPNI, VSTANI, DOL, GOR, DOL IN GOR,   skupaj delamo počepe 

V BOKIH SE ZVIJAJ, ENA, DVE IN TRI IN ŠTIRI,   krožimo z boki 

Z ROKAMI KRILI, ENA, DVA, TRI, ŠTIRI,  dvigamo roke 

 OBRAČAJ GLAVO, LEVA, DESNA, ENA IN DVE,  obračamo glavo 

RAZMIGAJ SE, ENA, DVA, OD GLAVE DO PETA!  dvignemo roko in štejemo s prsti 1,2 nato pokažemo na 

glavo in peto 

KAJ PA SLON POČNE? 

        Z NOGO BUTA OB TLA, TO SE VE. 

        LAHKO TO PONOVIŠ? 

        SEVEDA, KOT ŽELIŠ! 

 vprašamo otroke in močno udarjamo z nogo ob tla 

https://sluzbo-iscem.si/wp-content/uploads/2015/12/400_F_33288130_wllhO3L0HItdjewNRBLt9CWKWKkCyG5l.jpg


 

BUTAJ Z NOGO, EN, DVA, ŠE BOLJ MOČNO,  udarjamo z nogo 

POČEPNI, VSTANI, DOL IN GOR IN DOL IN GOR,  delamo počepe 

V BOKIH SE ZVIJAJ, EN, DVE, TRI IN ŠTIRI,  krožimo z boki 

 Z ROKAMI KRILI, EN, DVE, MOČNO, MOČNO,  dvigamo roke 

 OBRAČAJ GLAVO, LEVA, DESNA, ENA IN DVE,   obračamo glavo 

 RAZMIGAJ SE, ENA, DVA, OD GLAVE DO PETA!  dvignemo roko in štejemo s prsti 1,2 nato pokažemo na 

glavo in peto 

        KAJ PA TI POČNEŠ? 

        A A A JAZ? S PRSTI MIGAM, KAJ NE VEŠ? 

        LAHKO TO PONOVIŠ? 

  

  vprašamo otroke in migamo s prsti 

SEVEDA, KOT ŽELIŠ! 

        SEVEDA, KOT ŽELIŠ! 

 

 ponavljamo stavek. 

https://sluzbo-iscem.si/wp-content/uploads/2015/12/5iRK4R7RT.png


        SEVEDA, KOT ŽELIŠ! 

        SEVEDA, KOT ŽELIŠ! 

 

22 Svetilka iz steklenega kozarca. 

Potrebujete: 

 steklen kozarec, 

 vrvico, 

 papirnate servete, 

 okraske, po želji, 

 lepilo (lahko škrobnato). 

Recept za izdelavo lepila:  

Najprijaznejše lepilo za kaširanje je gotovo škrobno lepilo. Ker so vse njegove sestavine nestrupene, sestavljen je le iz vode in 

moke, ga lahko brez skrbi uporabljajo tudi najmlajši. Njegova edina slabost je, da se v nekaj dneh skisa in njegov vonj postane 

zelo neprijeten. 

 

Škrobno lepilo naredimo sami takole: 

V plastično posodo zmešajte 3 skodelice vode in 1 skodelico moke ter močno zmešajte, dokler ne dobite gladko zmes brez 

grudic in zračnih mehurčkov. Zmes zlijte v 5 skodelic vrele vode in kuhajte 2 do 3 minute. Med kuhanjem zmes stalno 

mešajte.  Ko je lepilo skuhano, pustite da se popolnoma ohladi. 

 

Druga lepila 

Za kaširanje lahko uporabite tudi lepilo za tapete ali belo lepilo za les. 



 

Steklen kozarec po želji okrasite, na vrhu pritrdite vrvico in vanjo položite svečko lahko na baterije ali čajno. 

 

                    

Slika 1 (vir: https://maribor24.si/lokalno/maribor/foto-v-waldorfskem-vrtcu-obelezili-praznik-svetilk).  Slika 2 (vir: http://otroskeprireditve.si/spletkarjenja/). 

 

 

 

https://maribor24.si/lokalno/maribor/foto-v-waldorfskem-vrtcu-obelezili-praznik-svetilk

