
Наш патуљак веома воли да путује. Једном се укрцао на брод и 
запливао према једном великом острву. На острву је видео лепу, 
високу палму. Патуљку се палма много допала, па ју је нацртао за 
тебе. Погледај пажљиво па реци шта још можемо да улепшамо на овој 
слици?... Тако је, треба да обојимо листове у зелено.

1



Патуљак је нацртао своје омиљене воћке. Кажи које воће патуљак воли 
да једе? А које воће ти волиш? Знаш ли да је свака воћка веома укусна и 
здрава? У воћу има витамина. Од њих се брже расте. Наш патуљак није 
стигао да обоји све воће. Хајде да му ти помогнеш – узми делове који 
недостају и стави их где треба, па ће слика бити још лепша.
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Патуљак вози много ствари у великом возилу – у камиону. Патуљак не сме 
да закасни. Треба да стигне на време. Патуљак је баш журио и није стигао 
да улепша камион. А тако би волео да камион буде леп. Наш патуљак се 
нада да ћеш му ти помоћи. 
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На ливади патуљак је видео лепог лептира. Веома су му се допала 
његова дивна, шарена крила. Лептир је летео од цвета до цвета и 
сакупљао слатки нектар. Патуљак је дошао кући и нацртао лептира. 
Погледај како је лепо испао. Помози патуљку да улепша лептирова 
крила.

4



Патуљак се упознао са забавном радозналом гусеницом. Она се полако 
шетала путем. Гусеница је замолила патуљка да нацрта њен портрет. 
Патуљак је узео наранџасту боју и четкицу и прихватио се посла. 
Али бојење се убрзо завршило. Помози патуљку да доврши портрет 
гусенице.
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Патуљак има бујну машту. Он воли да прави занимљиве и веселе 
стварчице. Погледај како је направио интересантног робота. Патуљак 
жели да му робот буде другар. Он се веома труди да га лепо направи. 
Наш патуљак се узда у твоју помоћ – нађи потребне делове и улепшај 
робота. 

6






