


Suskaičiuok ir įrašyk, 
kiek yra tam tikros 
spalvos žuvyčių.

    - Išskleisti bures!, - garsiai sušuko plunksnuotasis piratas 
Džekas.
    - Bet, kapitone, mes trenksimės į tas uolas!, - sunerimęs 
sucypė kompanionas vėžlys.
Piratų laivas, kelias dienas plaukiojęs ten, kur saulė susitinka 
su horizontu, traukė Smėlyno salos link, lobio ieškoti. Uolų 
jiems pavyko išvengti.

Skaityk istoriją ir 
suklijuok lipdukus.RASK

LOBĮ
 SUSKAI-

ČIUOK

Lipdukas
laivas

Padėk man rasti lobį!

  Besiniaukiantis dangus, skardžiai mušančiais žaibais, 
pranašavo apie artėjančią audrą. Kompanionas vėžlys, 
pažvelgęs per bortą, pamatė gaują vandenyje 
ratus besukančių ryklių, o vidury jų – varganą 
medinį plaustą, ant kurio sedėjo išsigandęs 
žmogus.
    - Kapitone, žmogus už borto! – suriko 
vėžlys. Laivas pasisuko nelaimėlio link.

Lipdukas
ryklys



Sujunk taškus ir 
pamatyk, koks jūros 
gyventojas slepiasi 
paveikslėlyje.

 SUJUNK 
TAŠKUS

    - Ačiū jums, piratai, - sutrikęs padėkojo žmogus ir tęsė - Aš 
esu iš už jūrų marių burtininkas Ali, galiu padėti jums surasti 
lobį.
    - Mes turime lobių žemėlapį, tai kaip gi tu mums padėsi? - 
paklausė piratas Džekas.

    - Bet ar turite stebuklingą kastuvą, kuris pats 
iškas giliausią duobę? – paslaptingai paklausė 
burtininkas.
Laivas traukė salos link, o audros vėjas kilo ir 
kilo.

Pabaik piešti kitą 
laivo pusę.UŽBAIK

Lipdukas
kastuvas



Pasirink teisingą 
jūros gyventojo 
pavadinimą.

Surask du vienodus 
paveikslėlius.SURASK PASIRINK 

Lipdukas
kokoso riešutas

Netrukus piratų laivas pasiekė Smėlyno salos krantus, 
kur ką tik nuo palmės nukritę riedėjo kokoso 

riešutai. Piratas Džekas energinai iššoko iš 
laivo ir jau buvo bečiumpąs už kišenėje sty-
rančio žemėlapio, kai suprato, kad jo ten nėra. 

Matyt, stiprūs audros vėjai jį išpūtė iš kišenės.
    - Ech, ir kas dabar bus?, - nuleidęs galvą sumur-
meno piratas.
    - Džekai, kažkas ten vandenyje! - suriko 
vėžlys.
Iš po bangos išniro gražuolė auksažvynė 
undinė. 

Lipdukas
undinė



Nuvesk kelią 
iš labirinto.

ĮVEIK 
LABIRINTĄ

    - Mačiau, kaip vėjas išpūtė jūsų žemėlapį. Lobio 
ieškoti negaliu, nes kojų neturiu, bet už žemėlapio 

išgelbėjimą, norėčiau mažos dalies lobio, – 
pasakė undinėlė.

    - Gerai, sutarkime, kad gausite dalelę 
turto, - atsakė piratas Džekas.
Pasiemęs burtininko duotą kastuvą, Džekas 
pradėjo kasti gilyn, žemėlapio pažymėtos 
vietos link. Lipdukas

žemėlapis

Spalvotais pieštukais 
nuspalvink delfiną.NUSPAL-

VINK



Pabandyk atpažinti, 
koks šešėlis, kam 
priklauso.

Sujunk taškus ir 
pamatyk, kas slepia-
si paveikslėlyje.

SUJUNK ATPAŽINK

    - Kas čia per lobis?! – susierzinęs suriko piratas ir 
pažiūrėjo į kompanioną vėžlį.

Vežlys tik sugūžė pečiais ir pažvelgė į skrynią, 
pilną jūros žvaigždžių.

Nusprendęs, jog turtas nieko vertas, 
pilną jūros žvaigdžių skrynią piratas 
Džekas atidavė undinei, o ši dar ilgą laiką 
puošė savo ilgas kasas gražiausiomis 
žvaigždelėmis.Lipdukas

jūros žvaigždė
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