
ZELENE, EKOLOŠKE PRAVLJICE MAVRIČNEGA GLEDALIŠČA

Predstavljajo močno motivacijo za razgovore o okoljskih tematikah v povezavi z 
vodo, letnimi časi in naravo nasploh ...

Pravljice, ki vzpodbujajo k ekološkemu ozaveščanju, so še posebej pomembne za 
najmlajše, saj jim pravljica približa pomen čiste narave samoumevno in mimogrede 

brez žuganja s prstom.
V pravljični predstavi POVODNJAK IN MAKOV ŠKRAT so otroci v predstavi aktivno 

vključeni in skupaj s prijazno čarovnico Zeleno očistijo ribnik povodnega moža.
Predstava se nadaljujejo v pravljicah

ZAČARANE ROŽICE PRIJAZNE ČAROVNICE, KAPLJICA NA OBISKU in POVODNI 
MOŽ SE PREDSTAVI.

Vsaka pravljica je tudi samostojna predstava in ima več različic, odvisno od starosti otrok in 
prostora, ki je za izvajanje na voljo. Skupno jim je, da v njih nastopi povodni mož Voltek in 

prijazna čarovnica Zelena. Vse predstave so izrazito vzgojne in nevsiljivo učijo otroke,
zakaj je pomembno čuvati naše okolje.

Predstave so izrazito mobilne in imajo več različic. Po vsebini so prilagojene različnim 
starostnim skupinam, scenografija pa tudi vsakemu prostoru posebej ...

Pravljica POVODNI MOŽ IN MAKOV ŠKRAT pripoveduje, kako je prijazna 
čarovnica očistila povodnemu možu ribnik, da je postal najsrečnejši povodni mož.

V ribniku, ki je umazan, teman in v njem vsepovsod leži polno smeti, živi Voltek 
povodnjak. Rad ima lepe rožice, vendar pri njegovem ribniku nobena noče zrasti, 

zato ugrabi začarano rožico Marjetico in jo odpelje v svoj podvodni grad. Vse težave 
reši prijazna čarovnica Zelena. S pravo čarovnijo očisti ribnik vseh smeti in tudi 

vodo, da postane bistra.
Voltek mora svoj ribnik čuvati, ker čarovnija samo enkrat drži …



Na voljo sta tudi knjigi Pravljica o brezi in Povodni mož in Makov škrat ter 
elektronski, zvočni knjigi obeh pravljic, ki sta opremljeni tudi zvočno.

Predstava ZAČARANE ROŽICE  PRIJAZNE ČAROVNICE predstavi prijazno 
čarovnico Zeleno in njene začarane rožice, ki so začarane tako, da lahko hodijo … 

Razloži tudi, kako Zelena sestavlja čarovnije, s katerimi čisti reke, jezera in ribnike ...
Rožice se rade prepirajo … Kaznuje jih veter in napade požrešna gosenica … 

Nazadnje jih zapelje metuljček in odpelje.

V pravljici POVODNI MOŽ SE PREDSTAVI povodni mož Voltek živi v čistem ribniku med 
rožicami, ki mu jih je nasadila prijazna čarovnica Zelena , ko mu je s pravo čarovnijo očistila 

ribnik vseh smeti in tudi vodo, da je postala bistra. Povodni mož  za rožice vsak dan lepo 
skrbi in jih zaliva … Svoj ribnik ves čas čuva, ker čarovnija Zelene samo enkrat drži …



Nekoč je ugrabil začarano rožico Marjetico … Čarovnici Zeleni je obljubil, da ne bo ugrabil 
nobene rožice več, a ko ga obišče nova začarana rožica, se ne more premagati … Rožice, ki so 

začarane tako, da lahko hodijo in nikoli ne ovenejo, so tako lepe …
Prijazna čarovnica Zelena se predstavi in s pomočjo otrok reši ugrabljeno rožico.

Pravljica KAPLJICA NA OBISKU pripoveduje, kako je povodni mož
Voltek, ki čuva  svoj čisti ribnik,  prestrašil potepuško Morsko kapljico, prepričan,

da hoče v njegov ribnik vreči smeti, čeprav se je hotela samo napiti vode ...

Tudi radovedna in svojeglava morska Kapljica,  ki iz morja  z vetrom prihaja na potepanja po 
Mavrični deželi, v več predstavah otrokom predstavi lepote narave.

V predstavi JESEN V MAVRIČNI DEŽELI se Kapljica uči o drevesih in pomaga palčkom 
barvati liste v jesenske barve. Spozna prijaznega zmaja Jan-Jona, ki ji razloži, kaj vse mora na 

poljih, kjer zase pridela zelje in krompir, postoriti jeseni. Prijazna, drugačna čarovnica, ki 
nosi celo hlače, jo na metli odpelje domov v morje …

V ZIMSKI ZGODBI ob srečanju z gospo Zimo, ki razmetava snežinke in na okna riše 
ledene rože, Kapljica spoznava lepote zime … 

V predstavi POZDRAV POMLADI se z metuljčkom uči poimenovati pomladne 
rožice in spozna začarane rožice, začarane tako, da lahko hodijo …

V MODRI PRAVLJICI O MAVRICI IN MODREM SVETU pa se v Modrem svetu 
čarobnih tančic prijazne čarovnice Modre uči razlikovati lepe in slabe želje …

Kapljica se povsod dobro znajde in se zna tudi v predstavah prilagoditi različnim 
prostorom in starostnim skupinam. Z njo je vedno vse malo drugače …

Več posnetkov si oglejte v galeriji pravljice na spletni strani www.mavricnogledalisce-zavod.si,
kjer so predstavljene galerije posameznih predstav in video svet.

Vse potrebno za predstave, ki trajajo 35-45 minut, z razkošno scenografijo in
velikimi lutkami avtorica in izvajalka Jana Stržinar pripelje s seboj.



Dodatne informacije:
MAVRIČNO GLEDALIŠČE - ZAVOD ZA IZVEDBO PRAVLJIČNIH PROJEKTOV - MILANA MAJCNA 

19, 1000 LJUBLJANA

Jana Stržinar– Samostojna ustvarjalka na področju kulture: animatorka lutk, 
pripovedovalka/pravljičarka ter avtorica večpredstavnostnih (multimedijskih) programov in vsebin

e-naslov: jana@mavricnogledalisce-zavod.si
telefon: 041 695 477, 01 232 94 22


