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Мора и океани

Oко седамдесет процената Земљине  
површине покривају океани. На Земљи  
постоји пет океана: Тихи, Атлантски,  
Индијски, Арктички и Јужни. Тихи океан је 
највећи, Арктички најмањи, а у свим  
океанима заједно налази се 96 процената 
воде на нашој планети.

Људи већ хиљадама година путују морима  
и океанима и истражују морске дубине. 
Ипак, досад су успели да истраже само 
пет процената океанских дубина. Од  
подводних планина до дубоких ровова, 
шарених коралних гребена и напуштених 
острва, у океанима су дом нашле неке од 
најзанимљивијих животиња на свету, које 
су успеле да се прилагоде животу у овој 
средини.



Користећи само четкицу и воду, на по-
себним страницама ове бојанке открива-
ћеш живописни морски свет.

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

У овој бојанци наћи ћеш и различите црте-
же морских животиња, које можеш бојити 
бојицама или фломастерима, као и стра-
нице на којима ћеш цртати своје омиљене 
морске животиње.

Бојење водом



Прецртај и обој
Ако желиш да добијеш 
више страница за бојење, 
узми празан папир и  
прецртај оне цртеже  
који ти се допадају.

1. корак
На цртеж прислони паус  
папир (папир за прецртавање), па 
оловком 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.
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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.



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 сле-
деће. 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.

Магична 
водена 
бојанка





Плави китови су највеће 
животиње које су досад 

живеле на Земљи. Могу 
да досегну дужину од три 
аутобуса у низу и тежи су 

од три камиона.

Где живе?
Широм света.





Рибе кловнови су свој дом 
пронашле у морским сасама. 
Ове рибе имају кожу која 

их штити од жарећих 
пипака морских саса. 

Где живе?
У Индијском и Тихом океану, Црвеном  
мору и на Великом коралном гребену.




