


СадржајО аутору
Марк Бергин рођен је у Хејстингсу, у 
Енглеској. Досад је илустровао и написао 
преко двадесет књига. Живи у Бексхилу 
на мору са супругом и троје деце. 

Како се користи ова књига
Следи обојене мрље с бројевима које се налазе 
на левој страни књиге. У сваком кораку од тебе 
ће се тражити да на свој цртеж додаш понеку 
линију. Нове линије биће обојене црвеном бојом, 
тако да  ћеш моћи да пратиш напредовање 
свог цртежа. Да би научио технике цртања 
и сенчења које можеш да користиш у раду, 
прочитај текст под називом Можеш ти то!

Право је уживање цртати!
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Зебра

Почни од главе и једне 

тачкице која ће бити око. Додај уши, уста, 
ноздрве и шишке 
на челу.
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Податак пљус

Можеш ти то!

Не постоје две зебре са 
истим пругама.

Подлогу обој воштаним 
бојицама, а преко ње 

пређи воденим бојама. 
Зебрине пруге нацртај 
црним фломастером.

Додај гриву 
и реп.

Нацртај четири ноге и копита.

Нацртај врат 
и тело у облику 
зрна пасуља.



Нацртај врат 
и тело у облику 
зрна пасуља.
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Почни од главе.
Додај две тачкице 

Нацртај  бркове, тело 
са извијеним 
репом и четири ноге 
с великим шапама.

за очи, нацртај нос 

гриву.
и уста и доцртај 

Можеш ти то!

Лавови се свакога 
дана одмарају око 

двадесет сати. 

Податак пљус

Цртеж обој воштаним 
бојицама, а линије 

цртај фломастером. 
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dЛав

Додај две тачкице 
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