


ШТА ТРЕБА ДА РАДИШ?  

Да направиш необичну комбинацију, све што треба да урадиш јесте 
да бациш коцкицу. Први број који добијеш означава део цртежа или 

речи који најпре треба да нацрташ или напишеш. Затим бацај коцкице 
изнова и изнова да добијеш још елемената за своје комбинације.

На пример, ако правиш чудовиште према задатку на странама 4 и 5, 
а коцкице су показале бројеве 2, 5 и 4, делови цртежа које

треба да добијеш показани су овде: 

УВОД
Пусти да коцкице одлуче шта ћеш и на који начин 

цртати, бојити и писати у овој књизи. Састави 
необична бића, искомбинуј чудовишта, насумице 

изабери имена, склопи суперхероје, осмисли 
авантуре, предвиди будућност и учествуј

у многим забавним активностима.

ОБЛИК ТЕЛА ШАРА ФРИЗУРА

+ +



Здраво! Ја сам 
Розика. Живим 15 

планета даље.

Осим књиге, можеш користити и свеску или листове 
папира да створиш другачије комбинације цртежа и 
боја. Можеш позвати и другаре да ти се придруже 

како бисте направили такмичење у стварању 
најшашавијег измишљеног бића.

На крају књиге ћеш наћи моделе коцкица које можеш 
да исечеш са папира и спојиш лепком. А ако су ти при 

руци пластичне коцкице, можеш користити
њих уместо да правиш своје. 

ШТА ЧЕКАШ? 

Припрема… Позор… Коцка је бачена! 

Овако ће изгледати чудовиште када га 
нацрташ. Слатко, зар не? 



УРНЕБЕСНА ЧУДОВИШТА

А шара?

Ког ће облика бити тело?

Коју ће фризуру имати чудовиште?



Нацртаj своjе чудовиште унутар шареног рама!



Име

Славко

Смрда

Најлепшић Страшнић Шашавић Тршавић Брбљивић Маснокосић

Милица

Смота

Јован

Пега

Клаудије

Кака

Софија

Туфна

Ленка

Блеса

Надимак

Презиме

ИГРАМО СЕ ИМЕНИМА



Ово урнебесно чудовиште се зове:



О С М И С Л И  Л И К

Какву ће имати фризуру?

А очи?

Како ће изгледати нос?



А како уста?

Нацртај изнад све елементе свог лика.



oboj sUPERhERojE

Које боје су им мајице и хеланке? Баци коцку 
по једном за сваког суперхероја.

Дај суперхеројима заштитне знакове! Нацртај 
их у круговима на њиховим костимима.

Које боје су њихове чизме и гаћице? Баци коцку 
по једном за сваког суперхероја.




