
Arkliai tokie  
nuostabūs!

Jie gali greitai šuoliuoti, tempti sunkius 
vežimus, peršokti per aukštas tvoras, 
o visų geriausia – yra draugiški ir švelnūs 
gyvūnai. Pasaulyje gyvena milijonai 
arklių, jie skirtingų dydžių ir spalvų. 
Kai kuriuos iš tų nuostabių arklių rasi 
šioje knygelėje.

Magiškieji, paslaptingieji 
vienaragiai

Vienaragiai – paslaptingos ir magiškos 
būtybės. Apie juos sukurta daugybė 
istorijų ir legendų. Kadaise manyta, 
kad vienaragiai – tai raganosiai! Nors 
vienaragiai – mitologinės būtybės, kai 
kurie žmonės tiki, kad jie iš tikrųjų 
egzistuoja. Ką manai tu?



Šioje knygoje teptuku ir vandeniu 
nuspalvindamas kiekvieną magišką 
paveikslėlį, gali sukurti daug 
įvairiaspalvių arklių ir vienaragių.

Brūkštelėjus per paveikslėlį vandeniu, 
stebuklingai išryškėja spalvos. Piešiniui 
išdžiūvus, spalvos dingsta, todėl vėl gali 
jį spalvinti arba pereiti prie kito magiško 
paveikslėlio.

Šioje knygoje taip pat yra tokių arklių 
ir vienaragių paveikslėlių, kuriuos reikia 
nuspalvinti pieštukais arba kreidelėmis. 
O puslapiuose knygelės pabaigoje pats 
galėsi ką nors nupiešti!

Magiškas 
spalvinimas 
vandeniu!



Kopijuok ir spalvink
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Jeigu norėsi spalvinti 
daugiau piešinių, iš šios 
knygos gali nusikopijuoti 
patinkančius paveikslėlius 
ir juos nuspalvinti.

1 žingsnis
Ant pasirinkto paveikslėlio 
uždėk kopijavimo popierių ir 
pieštuku apvedžiok pagrindines 
jo linijas.

2 žingsnis
Kopijavimo popierių apversk. 
Pieštuko galo šonu brūkšniuok 
per apvedžiotas linijas, kad jos 
taptų storos ir ryškios.

3 žingsnis
Kopijavimo popierių vėl 
apversk, uždėk ant švaraus 
lapo ir stropiai piešk pagal 
linijas, kad perkeltum 
paveikslėlį.



Kaip spalvinti

Štai keli svarbūs patarimai, kad puikiai 
pavyktų spalvinti vandeniu.

 1    Teptuką pamirkyk švariame 
vandenyje ir sušlapink magišką 
paveikslėlį. Kartok, kol išryškės visos 
spalvos.

 2    Leisk paveikslėliui išdžiūti, tada 
imkis kito. Vandens perteklių gali 
nusausinti popierine servetėle ar švariu 
audiniu.

 3    Nors spalvinimas vandeniu yra 
švarus procesas, vis tiek gali apsitaškyti, 
tad geriau apsivilk senus drabužius, 
o paviršių uždenk laikraščiu ar 
medžiagos skiaute.



1 žingsnis
Dešinėje esantį magišką paveikslėlį spalvink 
vandeniu ir išryškės visos jo spalvos. Visi šio 

skyriaus dešinės pusės paveikslėliai yra magiški, 
skirti spalvinti vandeniu.

2 žingsnis
Palik paveikslėlį išdžiūti, tik tada spalvink kitą.  

Kai magiškas paveikslėlis išdžius, spalvos išnyks.

3 žingsnis
Kairėje pusėje esančius mažus paveikslėlius 

nuspalvink pieštukais ar kreidelėmis.

Jau nuspalvinai visus magiškus paveikslėlius? 
Nenusimink – kai šie paveikslėliai išdžius,  

juos galėsi spalvinti dar kartą ir vėl  
patirti daug džiaugsmo!

Magiški 
spalvinimo

PAVEIKSLĖLIAI
Pradėk čia





Sveiki atvykę į tviskančias 
arklides. Čia prižiūrima 

daugybė ARKLIŲ ir 
VIENARAGIŲ!  

Šiandien laukia didžiosios 
jojimo varžybos. 

Kas laimės?





Šiandien ryte ARKLIAI 
ganysis po žalią  

pievos žolę.


