
Дике волосся та борода
Весела розмальовка
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Порада:

Щоб додати дикому хлопцю 
трохи волосся, візьми 
червоний і зелений олівці 
Jumbo GRIP і почни 
малювати, зафарбовуючи 
волосся в межах 
пунктирної лінії. Перевір, 
чи натискаєш на олівець 
досить сильно.

Потім візьми соломинку 
для води і подуй на краплі, 
що залишилися на волоссі. 
Дуй вгору, щоб хлопець 
отримав довге фіолетове 
волосся. А великому 
чоловічку подуй вниз, щоб 
у нього була кумедна 
борода!

Тепер візьми пензлик, занур 
його у воду та намочи 
зафарбоване волосся. 
Не шкодуй води – на волоссі 
мають залишитися краплі. 

Малюй веселих персонажів і
вигадуй їм смішні зачіски та бороди. 

Спробуй, це буде весело!
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Порада:

Кумедний собака
Весела розмальовка

Візьми олівець Jumbo GRIP 
і намалюй великий овал.

Намалюй очі як дві крапки, 
ніс і рот повний зубів.

А тепер намалюй йому вуха, 
лапи та маленького смішного 
хвостика. 

Візьми пензлик, занур його у воду і намочи 
всю нижню частину овалу. Потім, не 
змиваючи пензлика, товстими мазками намаж 
ноги собаки. Це зробить твого песика більш 
схожим на справжнього. Зроби це зараз!

Олівець іншого 
кольору 
допоможе тобі 
зробити собачку 
кумедною.
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Порада:

Маленьке ягня
Весела розмальовка

Візьми червоний або блакитний олівець Jumbo 
GRIP і обведи ягня за пунктирною лінією.

Тепер намалюй власне ягня. Розфарбуй його 
жовтим або помаранчевим олівцем.

Тепер знову обведи по лінії та домалюй 
маленького хвостика і ноги самостійно.

Починай з обводки голови та самостійно намалюй 
тулуб. Не забудь домалювати хвостика та ноги.

Відтепер ти справжній експерт і можеш 
створювати своїх власних ягнят. Просто зміни їм 
розміщення ніг і побачиш, що вони вміють 
бігати та скакати навколо.
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Хмаринкові літери
Весела розмальовка

Звичайним олівцем напиши своє ім’я великими 
літерами, залишаючи між ними вільне місце. Не 
натискай на олівець сильно.

Тепер візьми блакитний олівець Jumbo GRIP і 
намалюй хмаринку навколо літери. Візьми гумку 
та зітри літери всередині хмаринок.

Щоб завершити малюнок, намалюй маленькі 
півкола всередині хмаринок-літер. 
Тепер літери виглядають як справжні хмарки!

Якщо бажаєш отримати фантастичне небо навколо літер, 
візьми трохи води на пензлик та розмий краї літер. Вони 
будуть виглядати по-справжньому об'ємними, якщо у кожній 
літері ти розмиєш нижній і лівий край хмарки-літери.


	1
	2
	3
	4

