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Пре много милиона година, у ери мезозоика, живе-
ли су диносауруси, највеће животиње које су досад 
ходале Земљом. Научници мезозоик деле на три дуга 
периода – тријас, јуру и креду. У сваком од ових пе-
риода развијале су се различите врсте диносауруса  
– од оних малених попут данашњих птица до џинова 
великих као аутобус. Постојали су месождери гра-
бљивци са оштрим канџама и зубима, као и биљоједи 
који су се хранили лишћем и папрати. Неки диноса-
уруси су имали перје, док су други имали бодље или 
дугачке репове.

Пре 66 милиона година диносауруси су почели да 
изумиру. Ми данас знамо да су постојали на основу 
фосила који су се очували под земљом.

Мезозоик – пре 252 до пре 66 милиона година
Тријас – пре 252 до пре 201 милион година
Јура – пре 201 до пре 145 милиона година
Креда – пре 145 до пре 66 милиона година

Доба 
диносауруса

Потражи ове симболе поред диносауруса да 
сазнаш чиме су се хранили. 

Месоједи  
једу месо.

Биљоједи  
једу биљке.

Сваштоједи  
једу и месо и биљке. 



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

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 диносауруса, које можеш бојити боји-
цама или фломастерима, као и странице на 
којима ћеш цртати своје омиљене диносау-
русе.

Бојење  
водом
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2.

3a.
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Ако желиш да добијеш 
више страница за боје-
ње, узми празан папир 
и прецртај оне цртеже 
који ти се допадају.

1. корак
На цртеж прислони паус 
папир (папир за прецрта-
вање), па оловком прецртај 
главне линије. 

2. корак
Окрени другу страну паус 
папира. Немој да користиш 
врх оловке, 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 папи-
ра. Пажљиво оловком пређи 
преко линија и успешно ћеш 
пренети цртеж на нови папир.

Прецртај и обој



Ево неколико савета који ће ти помоћи да 
ову бојанку искористиш на најбољи могу-
ћи 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.

Савети за бојење



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.

Магична 
водена 
бојанка





Тријас

Период тријаса је почео пре 
око 252 милиона година. Тада су се 
појавили и диносауруси би-
љоједи попут мусауруса, који је 

јео лишће и папрат.

Где је пронађен? У Аргентини.





Тријас

Еораптор је био мали  месождер, 
величине данашње  лисице. 

Верује се да је он био један 
од првих диносауруса који су 
се појавили на Земљи.

Где је пронађен? У Аргентини.






