
ATLIK veiksmus ir PARAŠYK 
atsakymus. Pagal gautus atsakymus 

sujunk muzikos instrumentus su herojais.

UŽKLIJUOK LIPDUKUS  
su miško uogomis.

1514
Štai! Pagaliau draugai surado olą. Aplink ją augo daugybė raudonų, rausvų ir mėlynų 

miško uogų. Žemuogės, avietės, mėlynės! Tai bent gardumėlis! 
Lapiukas išgelbėtas! Padėkojęs Nykštukui ir jo draugams lapiukas papasakojo, kad 

pasiklydo miške. Lapiukas norėjo sugrįžti namo, tik niekaip negalėjo rasti savo olos. Kas 
padės? 

Ir aš noriu 
namo pas 
mamą! 

Padėkite man 
surasti kelią 

namo! 

Vaikai, padėkite 
surasti tikslų kelią iki 

lapės olos! 

Lapiuk, 
mes tau 

padėsime! 

Pažvelkite, čia 
tikriausiai lapiuko 

namai! 

Aplink olą 
pilna uogų! 

Aš labiausiai 
mėgstu avietes! 

Ačiū, 
draugai! Štai 
mano ola! 

SURASK šiuos piešinėlius 
ir juos apibrauk.

PEREIK labirintą ir taip 
SURASK kelią į lapės olą. 



1716

Smagus 
dalykas 

ta iškyla! 

Lapė draugams padovanojo stebuklingą gėlę! Pučiant vėjui, iš gėlės žiedo sklisdavo 
muzika. Kaip gražu! Netrukus Nykštukas, draugai ir lapė su lapiuku surengė vaišes gamtoje. 

Netrukus iš olos išlindo lapė. Tai buvo mažojo lapiuko mama. Ji taip nudžiugo 
pamačiusi savo mažylį! Atsidėkodama už pagalbą lapė ištraukė kažką stebuklingo!

PASIGAMINK linksmų 
sumuštinių iškylai.     

SUKLIJUOK žvaigždutėmis 
pažymėtus lipdukus ir sužinosi, ką 

padovanojo lapė.  

Vaje, kas tai 
galėtų būti?

Ačiū,  
Nykštuk, kad 

išgelbėjot mano 
mažylį. O čia –  

jums! 

Ačiū, kad mane 
parvedėte namo!  

Kokia graži  
dovana! Ačiū,  

lape! 

Draugai, pats 
metas surengti 
vaišes gamtoje! 

MUMS REIKĖS: 
DUONOS RIEKELIŲ, MĖGSTAMO KUMPIO, SŪRIO, SALOTŲ 
LAPŲ, POMIDORO, AGURKO IR ALYVUOGIŲ. 

S K A N A U S !
Ant duonos riekelės 
uždėk salotų lapų,  
pomidorų griežinėlių, 
gabalėlį kumpio ir sūrio.

Uždėk antrą duonos 
riekelę.

Iš agurko griežinėlių 
ir alyvuogių pagamink 
akis ir sumuštinis taps 
panašus į varliuką. 

Pasistiprink 
iškylaudamas  
gamtoje! 



1918
Artėjo vakaras. Nykštukas su draugais susiruošė namo. Prieš kelionę mama lapė 

pasiūlė nufotografuoti visus draugus su lapiuku. Visi apsidžiaugė. Kokia šauni draugystė!  
Pasistiprinę linksmaisiais sumuštiniais, draugai nutarė pagaminti lapiukui kvietimą 

į Nykštuko gimtadienį. Darbas tiesiog virte virė! Kvietimas buvo tikrai šaunus!

Kokia šauni 
iškyla! 

PADARYK KVIETIMĄ į 
savo šventę.  

Nupiešk ką nors 
gražaus, kas 
papuoš kvietimą.

Įrašyk savo 
vardą.

Įrašyk savo 
draugo vardą.

Apvedžiok žodį 
KVIETIMAS.

Iškirpk kvietimą ir 
priklijuok prie  
storesnio  
popieriaus. 

Kvietimą įteik 
savo draugui! 

(ĮRAŠYK SAVO DRAUGO VARDĄ)

(ĮRAŠYK SAVO VARDĄ)

į šventę!

PRIKLIJUOK  
trūkstamus  
lipdukus ir 

taip papuošk 
nuotrauką. 

NUPIEŠK LAPIUKĄ ir taip 
sukurk piešinėlį-nuotrauką!



Vaikai, padėkite 
surasti kelią ir 

išgelbėti draugą 
gobliną! 
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Pagaliau goblinas išgelbėtas. Nykštukas su draugais saugiai sugrįžo namo. Po kupinos 

įspūdžių dienos draugai ruošėsi nakties poilsiui. Gal jie susapnuos kažką gražaus? 
Nykštukas, burtininkas, fėja, baubukas ir goblinai patraukė namo. Staiga draugai 

pasigedo vieno goblino. Kur jis dingo? Iš gilios duobės pasigirdo verksmas! Goblinas 
įkrito į duobę!  

Goblinas vis 
kažkur įkrenta! 

Ei, draugai, 
gelbėkite 
mane! 

Zzzzz…. 

Labanaktis!

RASK KELIĄ ir nuvesk 
draugus pas gobliną. 

Surask 
parodytas  

gėlytes ir jas  
apibrauk.

NUPIEŠK savo sapną.


