
Училище по изкуства с героите от  „Да откриеш Дори” 

 

Забавлявайте се с Дори, Немо и техните приятели от морския свят. С този комплект лесно ще се научите да 

рисувате. Имате на разположение книжка за довършване на започнати рисунки и оцветяване, както и  4 борда за 

рисуване с маркер, който може да се трие. Можете да го ползвате отново и отново. 

Съдържание: 

- 4 борда от ламиниран твърд картон за рисуване и триене. Един с точки, един с малки, един с  големи 

квадратчета и един бял. 

- Книжка с картинки за рисуване и оцветяване 

- 1 тъмно син перманентен маркер 

- 4 цветни фулмастера 

- Гумичка за триене 

- Цветна линийка 15см. от картон  

- 2 шаблона с формички  

Страниците на приложената в комплекта книжка са организирани според тяхната трудност. Децата може да се 

опитват да ги прерисуват върху някой от изтриваемите бордове или да оцветяват и довършват директно в 

книжката. 

Стр. 1 – 4: Съдържат елементи от морското дъно. Детето може да ги разглежда и да се опита да ги претвори 

върху изтриваемия борд за рисуване с големи квадратчета.  

Стр. 5 – 12: Съдържа специфични части от морските обитатели каро перки, глави и крайници. Детето може да се 

опитва да ги възпроизвежда върху изтриваемия борд с малки квадратчета.  

Стр. 13 – 18: Съдържат целите образи на морските обитатели. Препоръчваме  да се прерисуват на таблото с 

точки.  

Стр. 19 – 24: Различните герои  общуват помежду си на морското дъно. Препоръчваме  детето да се опитва да ги 

прерисува на бялото изтриваемо табло. 

Стр. 25: Показва примерно морско дъно, което децата да ползват като основа върху която да нарисуват свои 

герои. 

Внимание! Маркерите за рисуване са нетоксични, но оставят петна върху дрехи или човешката кожа. Петната 

върху кожа се почистват със сапун и вода. Петната върху дрехите не могат да се изчистят. Затова препоръчваме 

родителски контрол по време на употребата на маркерите. 
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