
 

 

  

OZADJA  

Natančno preberi navodila.  

Nato nariši ali pobarvaj kot je zapisano. 



 

  

 

 

1. Na oddaljenem otoku je svetilnik. 

2. Približuje se mu velika ladja. 

3. Na plaži Bine in Špela gradita peščeno utrdbo. 

4. Mama v zelenih kopalkah leži na roza brisači in bere knjigo. 

5. Na glavi ima velik slamnik z rumenim trakom. 

6. Očka plava. 

7. Po nebu letajo trije galebi. 

Nariši in 

pobarvaj po 

navodilih! 



  

 

 

 

1. Korala v levem kotu je vijolična, tista nad njo pa oranžna. 

2. Cevasta korala na desni je svetlo modre barve. 

3. Med svetlo zelenimi listi morske trave plavajo trije morski konjički. 

4. Iz leve strani plava sedem črtastih tropskih ribic. 

5. Naproti jim priplava napihovalka. 

6. Po morskem dnu se sprehaja rdeč rak. 

Nariši in 

pobarvaj po 

navodilih! 



  

 

 

1. Razbitina na morskem dnu je rjava. 

2. Iz črne luknje na njej te opazuje jegulja. 

3. Jadra so črna. 

4. Zraven ladje leži odlomljen vrh jambora z gusarsko zastavo. 

5. Okrog ladje je videti še več razbitin. 

6. Med njimi raste gosta in temna morska trava. 

7. Nad ladjo se smuka bel morski pes. 

Nariši in 

pobarvaj po 

navodilih! 



  

 

 

1. Rumena podmornica ima na zgornjem delu tri okrogla okna. 

2. Skozi okno na sredi Grega opazuje morsko dno. 

3. Iz vrha podmornice se dviga periskop. 

4. Okrog nje lebdi devet različno velikih meduz. 

5. Korale na desni so oranžne. 

6. Kakšne barve je morska trava? Pobarvaj jo in nariši še nekaj zračnih mehurčkov. 

7. Na morskem dnu je trinajst školjk in en jastog. 

Nariši in 

pobarvaj po 

navodilih! 



  

 

 

 

1. Potapljač Miha in njegova prijateljica Suzi plavata med jato rumenih ribic. 

2. Imata rdeče plavutke in oranžne kisikove bombe. 

3. Okrog morske trave in na njej sta opazila devet morskih polžkov. 

4. Izza vijolične korale na vrhu skale kuka rdeča rakovica. 

5. Na peščenem dnu so še tri morske zvezde in pet morskih ježkov. 

Nariši in 

pobarvaj po 

navodilih! 



  

 

 

 

1. V temno rjavi skrinji s srebrnimi obrobami so zlatniki, biserna ogrlica in rubin. 

Pobarvaj jih. 

2. Okrog skrinje je razsutega še veliko izgubljenega zaklada: sedem smaragdov, 

petnajst srebrnikov, zlata vaza, kipec morske deklice, še dve biserni ogrlici in 

velik ključ. 

3. Morska trava v listki je temno zelena. 

4. Suličasta morska trava pa je svetlo zelene barve. 

Nariši in 

pobarvaj po 

navodilih! 



 

 

 

1. Izza temno zelene morske trave ob vhodu v jamo te opazuje orjaška hobotnica. 

2. Hobotnica je vijolične barve. 

3. Iz jame se ti približuje jata majhnih modrih ribic z oranžnimi črtami. 

4. Skale so sive in polne črnih školjk. 

5. Po morskem dnu se počasi premikajo trije škampi. 

6. V ozadju so pisane korale. 

 

Nariši in 

pobarvaj po 

navodilih! 


