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На Земљи живи огроман број животињ-
ских врста. Животиње насељавају разли-
чите крајеве света: од влажних прашума 
Јужне Америке до сувих пустиња северне 
Африке, од највиших врхова Хималаја до 
океанских дубина.

Свуда на Земљи животиње су се прила-
гођавале условима живота на одређеном 
станишту, што је допринело богатству и 
разноликости животињског царства. На 
нашој планети живе птице, рибе, инсекти 
и водоземци. Има и гмизаваца који се могу 
наћи на копну и у води, попут крокодила, 
змија и гуштера. Ту су и сисари попут сле-
пих мишева, камила, слонова, мишева, ме-
дведа, китова, тигрова, а њима припадамо и 
ми – људи!

Дивље 
животиње



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

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 животиња, које можеш бојити бојицама 
или фломастерима, као и странице на ко-
јима ћеш цртати своје омиљене животиње.

Бојење 
водом



Прецртај и обој
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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. Па-
жљиво оловком пређи преко 
линија и успешно ћеш прене-
ти 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.





Где живе? 
У Африци и на Мадагаскару.

Камелеони имају стопала 
са сраслим прстима, 

која изгледају као клешта. 
То им помаже да лако 
обухвате гране. Неки 

 камелеони могу да мењају боју коже. 





Црвени кенгури не умеју 
да ходају. Они скачу 

користећи своје снажне, 
мишићаве ноге. Ови 

кенгури могу да скоче и 
до два метра у висину.

Где живе? 
У Аустралији.






