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– Ko verki? Kas nutiko? –
paklausė Nykštukas.
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– Bėda! Šį rytą iškritau iš Jonuko burnytės. Jis įdėjo mane į dėžutę, bet... pametė!
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Išgirdę Jonuko ir dantuko istoriją, visi
draugai nutarė kuo greičiau surasti berniuką.

– Paskubėkime! Laiko turime tik iki
vakaro! – sušuko burtininkas.

– Jonukas taip laukė Dantukų fėjos! Bet fėja neateis, juk aš – pamestas! – verkė dantukas.

– Oi, kaip liūdna! Bet tu neverk, aš tau
padėsiu surasti Jonuką, – ramino Nykštukas.
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Nykštukas tuoj pat sukvietė savo
draugus.

– Išbursiu skraidančią lėkštę, ji mus nuneš prie Jonuko namų! –
pasakė fėja, ir draugai leidosi į kelionę.
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PRIKLIJUOK lipdukus su
žvaigždėmis ir taip APŠVIESK kelią

IŠGELBĖK draugus! PEREIK
labirintą ir taip IŠTRAUK skraidančią

draugams.

lėkštę iš juodosios skylės.

Čia per tamsu!
Žvaigždės nežiba!

Koks čia siurblys
įsijungė?

O mes
kosmose
vieni?
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Nykštukas sėdėjo piloto kėdėje ir valdė skraidančią lėkštę. Pro priekinį stiklą matėsi
daugybė planetų, tačiau buvo labai tamsu. Žvaigždės apšviestų kelią, tik kas jas įžiebs?

Staiga skraidanti lėkštė pateko į kosminį ūką. Negana to, ten slėpėsi juodoji skylė! Ji ėmė
siurbti draugus. Ką daryti?!
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ATPAŽINK dalykus gelsvuose kvadratuose,
PARAŠYK jų pavadinimų pirmąsias raides ir
SUŽINOK, kokios spalvos yra Jono namas.

SUSKAIČIUOK vaisius ir
daržoves ir UŽKLIJUOK lipdukus
su teisingais atsakymais.

Neturiu apetito valgyti
daržovių, o jas dar ir
suskaičiuoti reikia...

O aš pro langą
pamėginsiu įlipti.

APIBRAUK spynoje atsakymų
skaičius ir taip ATRAKINK spyną.

Surinksime tikslų
kodą ir įeisime
vidun!
Iššifravę kodą
sužinosime,
kuriame name
gyvena Jonukas!
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Greičiau
išspręskime užduotį
ir sužinokime, kuris
namas yra Jonuko!

Išsigelbėję draugai sėkmingai pasiekė Žemę. Lėkštė nutūpė mieste. Bėda ta, kad
dantukas nežinojo, kuriame name gyvena Jonukas. Kas pasakys?

Valio! Išsprendę užduotį, draugai sužinojo, kad Jonuko namas yra žalias. Jau ketino
eiti vidun, bet durys buvo užrakintos. Jos atsidarys tik surinkus tikslų kodą.
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