LUTKE IZ GOZDA
Gozd je res poseben prostor v naravi, kjer se lahko sprostimo in pozabimo na skrbi.
Na nas vpliva pozitivno. Vidimo različne rastline, živali, slišimo žvrgolenje ptic ter
šelestenje dreves. Vidimo, kako se v tem pomladnem času narava prebuja. V
gozdu pa lahko ob bolj natančnem opazovanju opazimo tudi kakšne druge
podobe. Na primer, različne oblike, ki nas spominjajo na nekaj stvarnega.

Nedavno sem ob sprehodu v gozdu opazila nekaj posebnega. Opazila sem nekaj
ali nekoga na dveh dolgih nogah in z rokami narazen, kot da bi me nekaj hotelo
objeti. Najprej nisem vedela, za kaj gre. Pa sem si rekla, vzela bom domov, da
vidim bolj podrobno.

Najprej sem videla samo to:

Potem sem pogledala bolj podrobno in opazila še en del:

Se vam že kaj svita, kaj bi to lahko bilo?
Ko dodamo še nekaj domišljije, dobimo posebno gozdno gospodično. Pa ne samo
gospodično, tudi gospodič je bil poleg.

Mene spominjata na zgodbo Julie Don
aldson: Palčič. Na tem spletnem naslovu si
lahko zgodbo tudi preberete: https://fliphtml5.com/fvba/xvjr/basic .

Če si želiš lutko iz gozda, moraš iti prav tja. S seboj vzemi škarje, lahko ti pomagajo
starši. V gozdu poišči odpadle veje.

Poskusi poiskati takšne, katere lahko oblikuješ tako, da imajo spodaj noge, za roke
pa poišči eno ravno vejico.
Ko se vrneš domov, pripravi ves potreben material. Poišči volno različnih barv
oziroma kakšno drugo barvno vrvico, škarje, lepilo, flomaster.

Najprej pritrdi palčko za roke na trup. Uporabiš lahko kar volno ali vrvico. Nato pa
začneš volno napletali po rokah in celotnem telesu. Uporabiš lahko različne barve.
Lahko narediš hlače ali krilo, dolge ali kratke rokave. Nato narediš lutki frizuro, jo
nalepiš na glavo in nalepiš oči (ali jih narišeš) ter narišeš usta in nos. Tvoja lutka iz
gozda je končana.
Lahko se poigraš tudi z drugačnim materialom. Pusti domišljiji svojo pot.
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