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ОЦВЕТЯВАЙ И СЕ ЗАБАВЛЯВАЙ
С тези вълнуващи нови книжки за оцветяване едновременно
ще се забавляваш и ще научаваш нови неща. На страниците им
ще намериш лабиринти за преминаване, въпроси, пунктирни
очертания за свързване, откриване на разлики и, разбира се,
великолепни картинки от класически произведения за оцветяване.
Оцветяването никога не е било по-забавно! Грабни любимите
си пастели, флумастери (или каквото предпочиташ), нахлупи си
„умната“ шапка и вдъхни живот на тези прекрасни истории.
Използвай всякакви цветове. Развихри въображението си! Тези
красиви илюстрации от най-добрите художници в света,
създадени по най-добрите произведения в света, ще ти помогнат да
осмислиш текстовете и да видиш как рисунките и задачките
говорят както думите в произведенията.
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Това е една от най-любимите истории на света, преведена
на повече от 250 езика. Представяна е като телевизионни
и радио спектакли, филмови интерпретации, театрални,
оперни и балетни постановки. Оригиналната творба е
дело на френския писател и благородник Антоан дьо СентЕкзюпери (1900–1944 г.). Той бил сред първите поколения
авиатори в света. По време на полет над пустинята
Сахара претърпял тежък инцидент със самолета си, при
който едва не загинал. Изгубени сред пясъчните дюни, той
и навигаторът му си поделили няколко гроздови зърна, два
портокала, малко кафе, шоколад и бисквити. Течностите,
с които разполагали, им стигнали само за един ден. Скоро
започнали да им се привиждат миражи и да им се причуват
звуци. На втория ден дотолкова се обезводнили, че
престанали да се потят. За щастие на четвъртия ден се
появил бедуин на камила и ги спасил.
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Оцветявай и се забавлявай

Оцвети ме!
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Когато бил шестгодишен, Сент-Екзюпери видял

великолепна

една
илюстрация
в книга за джунглите. Рисунката изобразявала
боа удушвач, поглъщаща друго животно.

Къде живеят змиите боа
удушвач?
......................................................

Провери отговора си на страница 91.
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В книгата се описвало как тези змии поглъщат

цяла, без да я дъвчат.
След това дотолкова преяждали,
жертвата си

че не можели да се движат и се налагало да спят
в продължение на почти шест месеца.

Оцвети ме!
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Рисунка номер едно изглежда досущ
като шапка, тъй че възрастните
съвсем не я възприемат като

страховита.

Те изобщо не схващат, че това
всъщност е рисунка на боя
удушвач, погълнала слон, както се
вижда на рисунка номер две.

Рисунка номер едно

Рисунка номер две
Оцвети ме!
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