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Виле су магична бића из митова и леген-
ди. Људи верују да оне живе на цвећу и др-
већу и да своју магију користе да брину о 
становницима шума. 

Виле су мала, крхка бића са крилима налик 
лептировим, помоћу којих брзо лете међу 
стаблима дрвећа. Следећи пут када се 
нађеш у башти, на ливади или у шуми, при-
таји се и стој најмирније што умеш. Можда 
ћеш тако успе-
ти да чујеш 
лепршање ви-
линских крила, 
а можда их и 
приметиш док 
пролећу поред 
тебе. 

Где се крију  
виле?



Бојење  
водом
Користећи само четкицу и воду, на по-
себним страницама ове бојанке закорачи-
ћеш у чаробни свет вила.

Довољно је да поквасиш страницу и пред 
тобом ће се појавити боје – магично, зар 
не? Чим се страница осуши, боје ће неста-
ти, а онда можеш поново да обојиш ту исту 
страницу или пређеш на следећу. 

У овој бојанци наћи ћеш и различите црте-
же вила, које можеш бојити бојицама или 
фломастерима, као и странице на којима 
ћеш цртати виле и магичне пределе.
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Прецртај и обој
Ако желиш да добијеш 
више страница за бојење, 
узми празан папир и пре-
цртај оне цртеже који ти се 
допадају.

1. корак
На цртеж прислони паус папир 
(папир за прецртавање), па олов-
ком прецртај главне линије. 

2. корак
Окрени другу страну паус папи-
ра. Немој да користиш врх олов-
ке, већ је накриви и њеном ивицом 
подебљај линије које се назиру с 
друге стране. 

3. корак
Поново окрени паус папир и 
стави га преко белог папира.  
Пажљиво оловком пређи  
преко линија и успешно  
ћеш пренети цртеж на  
нови папир.



Савети за бојење
Ево неколико савета који ће ти помоћи да 
ову бојанку искористиш на најбољи могући 
начин.

 1.    Накваси четкицу чистом водом и 
почни да бојиш страницу. Наноси воду на 
папир све док се слика не појави у цело-
сти. 

 2.   Сачекај да се цртеж осуши пре него 
што пређеш на следећи. Користи чисту 
крпу или папирну марамицу да покупиш 
вишак воде.

 3.   Иако овом врстом бојења нећеш на-
правити неред, боље је да обучеш стару 
одећу и сто покријеш новином у случају да 
пролијеш воду док бојиш.



Магична 
водена 
бојанка

1. корак
Пређи мокром четкицом преко цртежа на 
наспрамној страници да откријеш шаре-

ну слику. Странице са десне стране у првом 
делу бојанке могу се бојити водом.

2. корак
Кад завршиш бојење, остави страницу да се 

осуши пре него што започнеш бојење следе-
ће. Чим се вода осуши, боје ће нестати.

3. корак
Користи оловке и фломастере да обојиш цр-

теже на страницама с леве стране. 
Кад једном завршиш бојење страница водом, 
забава није готова. Чим се странице осуше, 

можеш почети да их бојиш из почетка.





Закорачи у вилинску 
земљу. Вечерас краљица 

одржава велики бал у 
свом раскошном дворцу 
и жели ти добродошлицу.





Ух, колико посла! Ове две 
виле глачају крила бубамара и 

четкају шарене лептире. 




