
                                                  

Училище по рисуване с картинките на “Да откриеш Дори”, Lisciani 54077 

Комплекта запознава малките деца с  техники за рисуване и резултати от смесване на цветове.  

Съдържание: 

- 1 х цветна книжка с картинни инструкции 

- 12 х листа за оцветяване 

- 2 х сгъваеми табла с цветове на които има показано 

смесване на цветове и какви нови се получават от това, 2 

рамки 

- 5 х цветни темперни боички 

- 1 х четка 

- 1 х палитра за поставяне на цветове, пластмасова 

- Гъбичка (обикновена) за нанасяне на цвят (специфична техника) 

На всеки от 12-те листа може да оцветявате с боичките. Всеки от тях показва морско дъно и обитател (вид риба). В книжката 

с картинки има показана всяка картинка оцветена, за да има идея детето какво и как да оцветява.  

 

Цветове – смесване и нюанси 

Червеното, жълтото и синьото са познати като базисни цветове. Те могат да са основа за всеки друг цвят.  

Ако разредите с вода получавате по светъл цвят. Морското дъно оцветете жълто (пясък), изплакнете четката с вода, 

боядисайте рибата в синьо.  

Ако се срещнат жълто и синьо, ще се получи зелено. Брегът може да се боядиса в червено. Нека направим оранжево =жълто 

+червено.  

Ако върху синьо сложите червено ще получите  лилаво.  

Лилаво, зелено и оранжево са вторични цветове. Т.е. получени след  смесване на базисни. В зависимост колко бяло 

добавяте, ще получите толкова по-светли или тъмни сенки от цветовете.  

Можете да потъмните цветовете добавяйки съвсем малко черно. Бяло + черно = сиво. Което надделява, определя дали 

полученото сиво е по-тъмно или по-светло.  

 

Техники: 

1. Вземете гъбичката, потопете я леко в синьото, потупайте по листа с нея, за да направите морските вълни. Направете 

нюанси от тъмно или светло синьо. Стр. 9 в цветната книжка. 

2. Потопете четката в син цвят. Пръснете с нея по листа. Ще прилича на балончета. Не забравяйте да подложите 

вестник или друго под работната ви рисунка, за да не цапате настрани. Стр. 10 

3. Потопете четката леко в който цвят пожелаете. Нанасяйте точка след точка върху листа. Получава се интересно. Тази 

техниката се нарича точковизъм. Стр. 11  

4. Знаехте ли, че можете да рисувате и оцветявате с пръсти, без четка за рисуване? Потопете крайчеца на пръстта си и 

леко натиснете върху рисунката. Можете да нанасяте точки или линии. Стр. 12 

 

Вече сте готови да рисувате и оцветявате сами. 

Оцветете приложените в комплекта картини от морското дъно и филмчето Дори с каквито цветове желаете, ползвайки 

каквато техника ви харесва, като не забравяте да сложите подложка, за да не цапате наоколо. 

 

Махнете таблата с цветовете от двете рамки. Подпрете я на масата. Сложете любимата ви картинка с рибка в нея. Тя ще 

изглежда все едно е в аквариум.  

Рамките могат да стоят на маса или да залепите картинката за рамката и да я закачите на стена.  

Има дупчица, която се отваря и през нея може да прекарате връв за закачане.  
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