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Primerne so za otroke različnih starosti, od vrtca 
do nižjih razredov osnovne šole. Naša potujoča 
gledališka karavana je opremljena s sodobnim 
ozvočenjem in izvirnimi odrskimi rekviziti. To nam 
omogoča, da predstave izvedemo kakovostno na 
najrazličnejših lokacijah; v razredih, igralnicah, 
na velikih odrih, v dvoranah, telovadnicah ali na 
prostem.

V zimskem prazničnem času ponujamo tudi nastope 
dobrih mož - Dedka Mraza, Božička in Miklavža.

Najlepše je takrat, ko se otroška domišljija vživi 
v dogodivščine junakov na odru. Ko skupaj 
raziskujemo, pojemo, se veselimo in si pomagamo,  
da je konec vedno srečen.

V Gledališču Makarenko delujejo: Matjaž Koman (dipl. 
igralec, režiser, lutkar), Irena Leskovšek (pedagog, 
pravljičarka, igralka, lutkarica), Leon Leskovšek 
(akademski glasbenik), Eva Leskovšek (pevka, 
igralka), Peter Bulovec (glasbenik), Nataša Rožič 
(izdelovalka lutk in kostumov).

O GLEDALIŠČU 
MAKARENKO

Predstave Gledališča Makarenko pripovedujejo 
zgodbe, ki otroke nasmejijo in učijo pomembnih 
naukov za srečno življenje.



Zakaj se Lizini zobki tako svetijo, moji pa ne? Njo 
vsi vabijo k igri in druženju, z mano pa se noče 
družiti nihče. Moji nohti so črni, Liza pa ima lepe 
bele lunice na koncu svojih prstkov. Česarkoli se 
dotaknem postane lepljivo in umazano. Liza kle-
peta s prijateljicami pred mano pa si vsi mašijo 
ušesa. Le kaj počnem narobe? 

Predstava na zabaven način pouči otroke o 
bontonu in pravilni higijeni.

NOVA  
PREDSTAVA

PRIJATELJA ZA VEDNO
Lisička in Medved sta zelo nenavadna prijatelja. Ona je 
majhna, on pa velik, ona hitra, on počasen. Vendar sta kljub 
razlikam najboljša prijatelja in imata drug drugega najraje. 
Kot vsi prijatelji na tem svetu, se tudi Lisička in Medved neke-
ga dne sporečeta. Se jima bo uspelo pobotati? 

Predstava je prijazna, zabavna in otrokom sporoča, da se pri-
jatelji ne smejo prepirati, če pa do prepira pride, pa se morajo 
znati opravičiti in si odpustiti.

PREDSTAVA O 
PRIJATELJSTVU

Ovčka je mirno in lepo živela v domači ograji na pašniku med svojimi sestri-
cami. Naveličala se je  vedno iste trave. Gozd jo je vabil s svojimi drevesi, 
sencami in živalmi, ki so v njem živele. Odločila se je, da pobegne. A vse živali 
v gozdu niso bile prijazne tako kot njene sestrice in tudi večerjo si je morala 
poiskati sama. Ni pa vedela, da lahko tudi ona nekomu postane večerja. Ji bo 
uspelo premagati nevarnost ali bo svojo radovednost drago plačala? 

Zabavna predstava o ljubezni narejena po motivih iz slikanice Steve Smal-
lmana Ovčka, ki je prišla na večerjo.

OVČKA ZA / NA VEČERJO

HIGI-ENA ( JAZ SEM ČIST, TI PA NE )

Nekoč sta zaljubljena živela 
en ribič in njegova žena. Ribič 
je bil zelo prijazen, njegova 
žena je bila zelo pohlepna. 
Nekega dne je ribič ulovil zelo 
veliko ribo. Nenadoma, se je 
zgodilo nekaj čarobnega. 

Otroci se bodo tekom pred-
stave naučili, da ni vse zlato, 
kar se sveti in da najprej mo-
ramo biti zadovoljni z malim, 
da si potem zaslužimo veliko.

RIBIČ IN NJEGOVA ŽENA

BRATA 
GRIMM

NOVA  
PREDSTAVA



Klasična pravljica o dobrem in zlu pripoveduje zgodbo 
o sestrici in bratcu, ki sta s skupnimi močmi in s svojo 
iznajdljivostjo premagala zlobno čarovnico. Zimzelena 
pravljica bratov Grimm nas nauči, da lahko iz vsake teža-
ve poiščemo pot, kako pomembno je zaupati vase ter o 
pomembnosti sodelovanja med prijatelji. 

Nauk naše pravljice torej glasi: V borbi med dobrim in 
zlim, po seriji težkih okoliščin in skušnjav, na koncu ved-
no zmaga dobro.

Drug ob drugem živita kmet in kmetica, ki imata vsak svojo 
kozo. Kmet goji zelje, kmetica goji repo. Kozi pa sta veliki  pri-
jateljici in si vsak dan pod ograjao izmenjujeta zelenjavo. Ko 
kmet in kmetica to ugotovita, 
sta hudo jezna in naredita 
vse, da bi ju ustavila.

Otroci bodo ob gledanju 
predstave spoznali, da prija-
teljstvo ne pozna ovir in da je 
stvari lepo deliti.

JANKO IN METKA ZGODBA O DVEH KOZAH

NOVA  
PREDSTAVA

NOVA  
PREDSTAVA



Jaka je sicer priden, vendar neveden prvošolček v pro-
metu. Med hojo je zagledan v svoj prenosni telefon, 
zaradi česar se spotakne in zaleti v policistko. Ta ga na 
zabaven način pouči o prav vseh osnovnih pravilih pešca 
v prometu. Jaka bo na koncu predstave natanko poznal 
vse pomembnejše cestne znake, naučil se bo pravilno 
prečkati cesto; po kateri strani ceste mora hoditi, če ni 
pločnika; kako deluje semafor in kako se pravilno obleči, 
da bo v prometu viden.

JAKA V PROMETU   

POUČNA  
PREDSTAVA  
O PROMETU

To ni navadna juha. Skuha jo 
veverica, ki premeša vodo, 
skuha jo muca, ki seseklja 
bučo in skuha jo račka, ki z 
majhnim lončkom zajame 

ravno prav soli. Veverica, 
muca in račka so prijateljice. 

Pa so res?

Otroci se bodo naučili, da se 
vsi prijatelji kdaj sprejo, ven-
dar najpomembnejše je, da 
se znajo potem pogovoriti in 
pobotati.

JUHA, KI IZ BUČ SE SKUHA

PREDSTAVA O 
SODELOVANJU



PICKO IN PACKO

Picko in Packo sta prijatelja, dva otroško navihana ju-
naka, ki jima ne uide niti ena sama potegavščina. Prav 
zaradi tega pogosto zaideta v težave, vendar ju to pri 
nagajanju drugim ne ustavi. Tokrat sta se odločila, da jo 
zagodeta kokoškam.

Jaz sem PICKO, ti pa PACKO, v majhni vasi sva doma.  
Kadar nekaj narediva, škoda se povsod pozna. Vendar 
kazen bo velika, to vam zgodbica pove. Lumparije, tra-
parije, delati se pač ne sme!

HIT 
PREDSTAVA

Gozd dobi novega prebivalca, ki ga 
živali ne poznajo. Bojijo se ga in ga 
ne želijo v svoji bližini. Zima se nezadr-
žno bliža, ubogi medvedek pa nima kje stanovati. Želi si 
prijateljev in toplega doma, kjer bi lahko preživel zimo.  
Mu bo uspelo najti nove prijatelje? 

Predstava otroke pouči o tem, da vsakdo potrebuje pri-
jatelje in da je življenje veliko bolj zabavno, ko ga imaš s 
kom deliti.

MEDVED IŠČE DOM
NOVA  

PREDSTAVA



V zimskem prazničnem času vam ponujamo tudi nastope / 
obiske dobrih mož - Dedka Mraza, Božička in Miklavža. 

Naš Dedek Mraz in Božiček sta prijazna in otroke lepo 
pozdravita, se z njimi pogovarjata, pojeta z otroci pesmice 
 in na koncu podelita darila.  

Program traja približno 30 min.

BOŽIČEK,  
DEDEK MRAZ,  
IN MIKLAVŽ.

OBISK DOBRIH MOŽ ZIMSKE RADOSTI

Zapadel je prvi sneg! Medvedek Jaka od veselja teka in se 
valja po snegu, kmalu pa se nečesa domisli:«Postavil bom 
pravega sneženega moža!«. Mladi medvedek bo za ta 
podvig potreboval pomoč svojih dobrih prijateljev, zajčka 
Ušeska in jelena Jelenka. Vse tri čaka prava zimska do-
godivščina. Ali jim bo uspelo postaviti sneženega moža?  

Predstava je otrokom prijazna, zanimiva, smešna in po-
kaže kako pomembno je sodelovati drug z drugim.

HIT 
PREDSTAVA



Zabavna decembrsko obarvana predstava o palčih obdaro-
valčkih, ki jim ta dan nič ne gre od rok. Sledijo zabavne dogo-
divščine, ki palčke doletijo na najpomembnejši dan v letu – čas 
obdarovanja. 

NOVA  
PREDSTAVA

PRIGODE PALČKA

OBDAROVALČKA

Zima je zaspala in če kmalu ne bo natresla snega, 
ubogemu Snežaku grozi, da se bo stopil. Le kako naj 
se ubog debelušni mož odpravi na dolgo potovanje 
za devet gora, da bi prišel do babice zime? Če ga po-
vabite v goste vam bo razkril svojo skrivnost in nat-
rosil sneg.

ZIMA JE ZASPALA ZIMSKA 
PREDSTAVA

Cena  
predstave
330 EUR
 
Cena predstave  
v sklopu abonmaja*
300 EUR
 

Obisk Dedka Mraza, Božička 
ali Miklavža
250 EUR

Predstava + obisk Dedka 
Mraza,   Božička ali Miklavža
450 EUR

Gledališče Makarenko d.o.o.
Delavska ulica 1, 4270 Jesenice

e: lutke.makarenko@gmail.com
t: 041 283 913

Davčna številka: 23921714
Matična številka: 1195131000
IBAN SI56 0700 0000 2135 254  
(odprt 8.5.2014, GB d.d., Kranj)

*  Makarenko abonma vključuje vsaj štiri predstave po vaši izbiri.  
Z naročilom abonmaja vam pripada popust na posamezno predstavo. 

Trajanje predstav je 35 minut.

Stroški prevoza in ozvočenja so vključeni v ceno.  
Gledališče Makarenko ni zavezanec za DDV.

CENIK KONTAKT

SE VIDIMO!



e: lutke.makarenko@gmail.com
t: 041 283 913

Pošiljatelj

Gledališče Makarenko d.o.o.
Delavska ulica 1, 4270 Jesenice

Poštnina plačana pri pošti 4270  Jesenice 
NDP – naslovljena direktna pošta


