
Transporto priemonių matome 
visur. Tai lėktuvai ore, laivai jūroje 
ir automobiliai keliuose – su jomis 
susiduriame kasdien! Skirtingomis 
priemonėmis keliaujame į parduotuvę, 
mokyklą ar vykstame atostogauti. 
Sausuma krovinius gabena vilkikai, 
o vandens keliais – krovininiai laivai.

Kai kurios transporto priemonės, tarkim, 
automobilis ar motociklas, skirtos vairuoti 
vienam asmeniui. Esama ir tokių, kurias 
turi vairuoti du ar trys žmonės, kaip antai 
reaktyviniai lėktuvai ar tanklaiviai. Visos 
šios puikios transporto priemonės, kad 
ir kaip būtų naudojamos, padeda mums 
nukeliauti didelius ar mažus atstumus.

Kas yra 
trans-
portas?



Šioje knygoje galėsi sukurti daugybę 
spalvotų transporto priemonių – reikės 
tik paimti teptuką ir specialius knygelės 
puslapius suvilgyti vandeniu.

Vanduo stebuklingai išryškins spalvas, 
o paveikslėliui išdžiūvus, jos išnyks. 
Tada tą patį paveikslėlį vandeniu galėsi 
spalvinti dar kartą arba pereiti prie kito 
specialaus paveikslėlio.

Be to, šioje knygoje yra paveikslėlių 
su įvairiomis transporto priemonėmis, 
kuriuos galėsi nuspalvinti pieštukais 
ar kreidelėmis. O puslapiuose knygelės 
pabaigoje pats ką nors nupiešk!

Piešk 
vandeniu!



Kopijuok ir spalvink
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2.
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Jeigu norėsi spalvinti 
daugiau piešinių, 
patinkančius šios knygos 
paveikslėlius nusikopijuok 
ir nuspalvink.

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 
savo linijas, kad perkeltum 
paveikslėlį.



Kaip spalvinti

Štai keli svarbūs patarimai, kad spalvinti 
vandeniu puikiai pavyktų.

 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 – švarus 
procesas, vis tiek gali apsitaškyti, todėl 
geriau apsivilk senus drabužius, o 
paviršių uždenk laikraščiu ar medžiagos 
skiaute.



SPALVINIMO

VANDENIU
PAVEIKSLĖLIAI

Pradėk čia

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
Paveikslėlį palik išdžiūti ir 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 dar kartą galėsi spalvinti ir vėl patirti 

daug džiaugsmo!





Vruum! sportiniai 
AUTOMOBILIAI švilpia keliu. 

Žiūrovai moja ir  
sveikina juos, skriejančius 

pro šalį.





Traktoriai – galingos 
ūkio mašinos, kuriomis 

ariami laukai, tempiamos 
priekabos ir tiekiamas 

maistas gyvūnams.


