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SVETLANA MAKAROVIČ: SAPRAMIŠKA 

Klikni na povezavo   https://www.youtube.com/watch?v=bMxIWdiOC6I&t=1894s  in 
prisluhni radijski igri. 

 

Ustno odgovori na spodnja vprašanja: 

1. Kdo je glavna književna oseba v pravljici? 

2. Kaj se je zgodilo, ko je hotela ugrizniti v lešnik? 
3. Koga je najprej srečala in prosila za pomoč? 

4. Kaj ji je odgovoril? 
5. Koga je srečala pri vznožju velikega bora? 

6. Kaj se je zgodilo, ko je ugriznila v lešnik? 

7. Kaj je obupana miška potožila žabici? 
8. Jo je žabica potolažila? Kaj je naredila? 

9. Kaj je žabica svetovala Sapramiški? 
10. Kam jo je napotila? 

11. Ji je doktor detel zobni zdravnik pomagal? Kako? 
12. Koga je srečala na poti domov? 

13. Kje je sedela mačka? 

14. Kako je Sapramiška ukanila mačko? Kaj ji je dejala, da je ne bi 
15. pojedla? 

16. Kdo je obiskal skedenj opolnoči? 
17. Kaj je naredil, ko je videl žalostno miško? 

18. Kam je strahec povabil miško? 

19. Zakaj je bila Sapramiška najsrečnejša miš na svetu? 
20. Kje se je pravljica dogajala? 

21. Kako se pravljica konča? 
22. Kaj pomeni, da v nesreči spoznaš prijatelja? Pripoveduj. 

23. Kako bi ti pomagal-a miški, če bi te prosila za pomoč?  

 
 

V zvezek za slovenščino napiši naslov z rdečo barvico: SAPRAMIŠKA.  
Še enkrat preberi 23. vprašanje in v zvezek nariši in na kratko zapiši odgovor na vprašanje (če 

želiš). 
Ker smo učiteljice zelo radovedne, kaj si narisal(-a) in zapisal(-a), poslikaj in nam pošlji po 

mailu. Zelo se veselimo tvojih idej. 

 
Če ti bo dolgčas, klikni na povezavo in si poglej lutkovno predstavo o Sapramiški. 

https://vimeo.com/showcase/6866479/video/187350816  
 

3. 

GUM 

VAJE PETJA 

Ogrej svoje glasilke in se zabavaj. Klikni na spodnji povezavi. 

• https://www.youtube.com/watch?v=K5ibRYDBFTw&t=50s 
 

• https://www.youtube.com/watch?v=rm3mHp7cWbw 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bMxIWdiOC6I&t=1894s
https://vimeo.com/showcase/6866479/video/187350816
https://www.youtube.com/watch?v=K5ibRYDBFTw&t=50s
https://www.youtube.com/watch?v=rm3mHp7cWbw


*Beri 10 minut in pobarvaj delček v bralni hišici. 

*Ob neprimernem vremenu izvedi dejavnost kakšen drug dan. 
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