
GLASBENO PLESNA DRAMATIZACIJA 

Otroci vrtca v sodelovanju s šolo 



Črne miške 

in sive miške 

čakajo na svoj 

nastop. 



 

 

 
Tudi rumene in  

bele miške so 

pripravljene. 



Uvod v pravljico je popestril šolski ansambel. 



 

 

 

Uvodni pozdrav mag. Erike z 

belima miškama Samuelom 

in Aniko. 



Naj se naša pravljica prične… 



 

 

Nekoč je v Mišji vasi stala 

velika stara hiša, na kateri 

visel velik napis Pekarna 

Mišmaš…  

Prav v to pekarno je hodilo 

veliko ljudi, saj je Mišmaš 

imel najboljši kruh daleč 

naokoli. Vsi so ga imeli radi, 

razen… 



 … stare vaške mlinarice Jedrt. Ta je bila hudo jezna, saj je Mišmaš 

pekel najboljši kruh in to samo s 3kg moke. 



Tudi kurji pek ni maral Mišmaša, zato je Jedrt pomagal razkriti 

Mišmaševo skrivnost. Dal ji je ključ, s katerim bo prišla do kleti kjer… 



Jedrt je prišla do kleti in obstala. Zagledala je Mišmaša in miške, ki mu 

pečejo kruh. 

„Je vse ljudstvo zbrano? Na vrsti je črni kruh. Črne miške na svoja 

mesta prosim!“ 



 

Miške so takoj začele z 

delom in nastal je … 

črni kruh. 

Tefete tafete mesimo, 

gnetemo,  

tlačimo, vijemo črno testo. 

Tefete tafete  to pa diši,  

s kruhom se bomo postavili. 

        

    



 

 

 

 

Na vrsti je polbeli kruh. Sive 

miške pripravite se! 

Tifiti taf, tifiti taf 

polbeli kruh se dobro proda. 

Tifiti taf,tifiti taf 

Mišmaš ima najboljšega. 

 

Kmalu je bil tudi pol beli kruh 

pečen. 



 

 

 

Rumene miške so poskrbele za 

koruzni kruh. 

 

 

Tufata tufata to gre težko 

tufata tufata pa bo že šlo. 



 

 

 

Bele miške so poskrbele za 

beli kruh. 

Tifitafi taf tifitafi taf,  

kralj vseh belih kruhov 

kruh je naš. 

Tifitafi taf tifitafi taf, 

in kralj vseh pekov je naš 

Mišmaš. 



Kruh je pečen in pripravljen za jutrišnji dan.   



 

…in ko ura udari polno, se zgodi nekaj čudovitega. Pekarna se spremeni v 

dvorano in sledi mišji ples. 

Najprej črne miške. 



Tudi sive miške so zarajale. 



 

Nastop rumenih mišk 



Ples belih mišk. 



Naslednje jutro pa je Jedrt prva vstala in šla pred Mišmaševo prodajalno. 

Prišle so tudi druge gospe, ki so želele kupiti Mišmašev kruh. Ampak… 



Ker ji Mišmaš ni hotel dati rogljičev zastonj, je zakričala, da je v rogljiču 

mišja dlaka. Vsi so bili presenečeni. Tudi župan. 



 

Želeli so vedeti, ali Jedrt govori resnico. Zato so Mišmašu 

predlagali, da ga obiščejo. 

Mišmaš ni želel deliti skrivnosti z ostalimi, zato je zapustil vas. 



Sledilo je presenečenje. 



V kleti ni bilo niti sledu o pekarni. Vsepovsod je bilo polno prahu, visele so 

pajčevine, kot da v kleti že sto let nikogar ni bilo. Žalostni so obstali. 



Mišmaša niso videli nikoli več, pa tudi tako dobrega kruha, kot ga je pekel 

Mišmaš, niso jedli nikoli več! Kjer namreč živijo hudobni, radovedni in 

škodoželjni ljudje, takšni kot je bila Jedrt, Mišmaš noče živeti in tudi 

dobrega kruha ni!« 



Mišmaševo skrivnost so poznali le otroci, a je niso izdali. 



Jaz pa vem, jaz pa vem,kam je naš Mišmaš odšel. 

Jaz pa vem, jaz pa vem, pa nikomur ne povem. 



Hvala vsem nastopajočim in vam dragi obiskovalci, ki ste ta popoldan delili 

z nami, ter hvala za vaš dobrodelni prispevek. 


