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Gumawa ng Isang Dreamcatcher 
(Tagasalo ng Panaginip)
Ang isang dreamcatcher ay isang orihinal na kasanayan ginagawa ng maraming 
komunidad ng First Nations. Ang mga dreamcatcher ay sadyang ginagawa para 
salain ang masasamang panaginip at payagan lamang ang magagandang naiisip 
na pumasok sa ating isip. Maaari kang gumawa ng sarili mong dreamcatcher sa 
pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang na nasa ibaba.

Gupitin ang gitnang 
bahagi ng iyong 
papel na plato.
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Ano ang 
Kakailanganin Mo:

Alam Mo Ba?

Gamitin ang iyong pangbutas na 
puncher upang gumawa ng mga 
butas sa loob na gilid ng plato, 2 
hanggang 4 na sentimetro ang 
pagitan.

Itali ang isang dulo ng sinulid sa isang 
butas, at tahiin ang sinulid o tali sa 
mga butas upang gumawa ng pattern 
na gusto mo. Maaari kang magdagdag 
ng mga bead sa dreamcatcher sa 
pamamagitan ng paghila ng sinulid o 
tali sa mga butas sa iyong mga bead 
habang ginagawa mo ito.

Gumupit ng piraso ng sinulid 
o tali na humigit-kumulang 2 
metro ang haba.
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Hakbang 3

2 metres

2 metres

Ang ilan sa komunidad 
ng First Nations ay 
gumagamit ng mga 
dreamcatcher bilang 
isang uri ng gulong 
na gamot upang 
matulungan kang 
gumaling kung ikaw ay 
may sakit at manatiling 
malusog.

2 metro
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Kapag nakarating ka sa dulo ng tali o sinulid, itali ito 
sa isa sa mga butas na iyong binutasan. Gumawa 
ng isang buhol. Gupitin ang natitirang tali.

Hakbang 5

Magbutas ng 3 o 4 pang butas 
sa ilalim ng gilid iyong plato.

Magtali ng balahibo sa ilan sa ekstrang tali. Itali ang kabilang 
dulo ng tali sa isa sa mga butas na kagagawa mo lamang 
sa ilalim ng iyong plato. Ulitin hanggang sa makabit mo ang 
balahibo gamit ang tali sa bawa’t butas. Ang mga tali ay 
maaaring maging anumang haba.

Lagyan ng dekorasyon ang gilid 
ng iyong dreamcatcher gamit ang 
mga lapis o marker na may kulay.

Magbutas ng isang huling butas sa tuktok ng iyong 
dreamcatcher. Hilahin ang ilang tali sa butas. 
Gumawa ng isang buhol sa dulo ng tali. Maaari mo 
na ngayong isabit ang iyong dreamcatcher!
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Naghahanap ng higit pang impormasyon sa mga katutubong sining at kultura sa Canada? 
Kasama ang iyong pamilya, tingnan ang  Indigenous and Northern Affairs Canada - Kids Stop.

Pagandahin pa Ito


