
 

 

ROČNA LUTKA 

»PINGVIN« 

KAKO SMO SE IGRALI VČASIH.... 

IZDELAJ SI SVOJE GLEDALIŠČE, NATAKNI 
ROČNO LUTKO, POVABI GLEDALCE IN ODIGRAJ 
IGRICO. 

Začetek zgodbice je dan, nadaljevanje pa si 
izmisli sam! 

 

PINGVIN NINO 

Sneg in led in veliko morje polno ledenih gora in 

tam nekje, med vso to belo lepoto živijo pingvini. Z 

njimi tudi ta – pingvin Nino. Nino je nadvse srečen. 

Plava z drugimi pingvini in uživa v lovljenju po vodi, 

potem gredo in se po trebuhu spuščajo z ledenih 

gor kot po toboganu ter čofnejo v vodo. Ulovijo 

kakšno ribo, da niso lačni in nato uživajo naprej v 

igranju. A nekega dne se pingvinu Ninu zazdi, da bi 

rad spoznal še kakšne druge prijatelje, videl druge 

kraje. »Napolnil bom culico z najnujnejšimi stvarmi 

in šel iskat nove prijatelje in nove kraje«, se odloči 

Nino. Poslovi se od drugih pingvinov in se 

pogumno odpravi na pot. Dolgo že hodi čez hribe 

in doline. »Utrujen sem že, upam, da bom kmalu 

koga srečal, ali tukaj nihče ne živi?« se sprašuje 

Nino in hodi dalje. Postaja vedno topleje in vedno 

manj je snega. Zagleda drevesa in zelene liste na 

njih, tu in tam pa izpod snega že kuka zelena 

travica. »Oooo, kako je tu prijetno, tako drugačno 

kot doma. Upam, da bom hitro srečal kakšnega 

novega prijatelja. Glej, tam se nekaj premika. Kdo 

je? Kdo tiči za drevesom?« »Jaz sem miška! Kaj pa 

si ti? Kako si smešen... in kako si oblečen. Kam pa 

greš, da si v suknjiču? Greš na kakšno zabavo?« se 

oglasi miška izza drevesa in se hihita, ko vidi črno-

belega pingvina. »Nino sem, pingvin iz daljne 

Arktike. Nove kraje želim spoznati in nove 

prijatelje. Miška, bi bila ti moja prijateljica in mi 

pomagala poiskati še kakšnega?« jo ogovori Nino. 

»Ni problema pingvin Nino – z mano se boš imel 

strašansko fino. Kar pogumno za menoj in 

kogarkoli bova srečala, bo prijatelj tvoj!« ga povabi 

miška s sabo. Koga vse sta miška in pingvin Nino 

srečala na poti? Kdo vse je postal Ninov prijatelj?  

KAKO SE ZGODBA NADALJUJE, SI IZMISLI SAM. 

PUSTI DOMIŠLJIJI SVOJO POT IN IZDELAJ SVOJO 

PRAVLJICO. 

 

(Dragi starši,  

lutko si lahko izdelate iz nogavice, ali uporabite 

plišaste igračke , ki jih imate doma prav gotovo 

veliko. Otrok naj  predlaga, katere živali je 

pingvin Nino na poti srečal in skupaj odkrijete, 

kakšne te živali so, njihove lastnosti in navade. 

Tako otrok spoznava živali, pri tem buri svojo 

domišljijo in se zabava. ) 

 

 


