
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET - TEHNIKA 

 

LOVILEC SANJ (2 uri)  

Upam, da vam je uspelo narediti obroč iz vej, ker ga bomo zdaj uporabili za nadaljnje 
delo. Če vam ga ni uspelo narediti, ga lahko naredite iz papirnatega krožnika, kartona  
ali kosa žice… (saj je zunaj precej bolj mrzlo kot prejšnji teden). 

    

Pripadniki starih kultur so sanjam pripisovali velik pomen. Po legendi severnoameriških 
Indijancev  naj bi lovilci sanj ujeli dobre sanje in ji spustili navzdol po perescih do osebe 
ki spi pod njimi, slabe sanje pa naj bi ušle skozi mrežo. 

Kratka legenda o lovilcu sanj 

Zgodba govori o šamanu (zdravilcu), ki je bil zelo bolan in okužen s slabimi sanjami, 
zato se je odpravil v gozd in si tam poiskal prostor za prenočitev. Zaspal je z obešenim 
zdravilnim kolesom nad seboj z namenom, da se pozdravi.  

Tisti večer pa je pajek začel plesti mrežo okoli zdravilnega kolesa. V zelo kratkem času 
je mreža pokrila kolo, z izjemo luknje v sredini. Potem pa je tisto noč sova preletela 
zdravilno kolo in izgubila pero, ki se je ujelo v sredino mreže, s katerega je nato viselo.   

Ob sončnem vzhodu se je šaman zbudil iz mirnega spanca, brez slabih sanj in njegove 
bolezni ni bilo več. Pogledal je v zdravilno kolo, čutil je, da je to vzrok njegove 
ozdravitve. Ko je ugledal pajkovo mrežo in pero, ki je viselo iz luknje v središču kolesa 
je ugotovil pomen obeh. Presenečen je bil nad delovanjem obroča, mreže in peresa, 
zato je ugotovitev začel širiti naprej.  

Od takrat je bil predmet imenovan lovilec sanj in uporabljen kot zaščita pred slabimi 
sanjami. 

Obroč  predstavlja sonce, niti, narejene iz travnih bilk pa žarke. Spletena mreža je na 
osmih mestih pritrjena na obroč, v sredini je luknjica, skozi katero lahko smuknejo lepe 
sanje. V mrežo se ujamejo slabi duhovi, ki se zjutraj stopijo na soncu. 

Vsak posameznik naj bi imel svoj lovilec sanj, zato ga ne posojamo. Lahko ga pa 
naredimo tudi za koga drugega. 



Poslušajmo nasvet Indijancev, ki na vprašanje, kako ujeti sanje, odgovorijo : 

VERJETI MORATE VANJE. 

Potrebujemo: 

• Vrvice (volna, špaga, rafija…) 
• Peresa (če nimamo pravih, jih lahko narišemo in izrežemo iz papirja) 
• Perlice, kamenčki, kroglice, cofki… 
• Eno skledo domišljije (ko ti je zmanjka, naj ti jo kdo od domačih posodi ;)) 
• Škarje  

Slike so pa zato, da vidiš, da ni omejitve. Naredi tako, da ti bo všeč in se zabavaj. 

  

  

    



     

  

 

Naj te tvoj lovilec sanj ščiti pred vsemi slabimi sanjami in ulovi vse dobre. 

 

Učiteljica Marjetka 


