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Марк Бергин рођен је у Хејстингсу, у 
Енглеској. Досад је илустровао и написао 
преко двадесет књига. Живи у Бексхилу 
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црвеном бојом, тако да  ћеш моћи да пратиш 
напредовање свог цртежа. Да би научио технике 
цртања и сенчења које можеш да користиш у 
раду, прочитај текст под називом Можеш ти то!
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Диплодокус
Почни од 
главе. Додај уста, тачку  

за око и нацртај 
два листа.

Нацртај две линије за врат.

Нацртај тело овалног облика.

Нацртај четири ноге.

Нацртај две дугачке линије за реп.
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Фломастером нацртај 
линије, обој цртеж 

воштаним бојицама и 
прстима их размажи тако 

да се стопе.

Замисли петнаест високих 
мушкараца како леже  

на земљи поређани у виду 
непрекидне линије. Е, толико 

је био дугачак један  
диплодокус.

Податак пљус
Диплодокус је имао 
најдужи реп од свих 

животиња које су икада 
ходале Земљом.

Податак пљус

Можеш ти то!



Диплодокус

Податак пљус
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Тираносаурус рекс
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Нацртај 
правоугаоник 
с полукругом.

Доцртај мањи 

Нацртај тачкице  
за ноздрве и око, 
па додај цикцак 
линију за зубе.

Додај линије за тело.

правоугаоник и 
још један полукруг.

Тираносаурус рекс значи 
„немилосрдни краљ гмизаваца“. 

Тираносаурус, који је био 
велики месождер, јео је 

велике диносаурусе попут 
трицератопса.

Можеш ти то!
Нацртај предње 
и задње ноге.

Податак пљус

Обој тираносауруса у жуто 
воденим бојама, а потом исцртај 

линије жутом воштаном бојицом, 
па поново обој тираносауруса 

фломастером или воденим бојама. 
Линије нацртане воштаном 

бојицом неће примити  
водену боју.
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