
Čia jūsų laukia monstriški iššūkiai ir netikėtos suktybės.

Nekantraujate greičiau apžiūrėti visas slaptas ir neslaptas 

parko vieteles? Ausys raitosi iš noro įveikti visus paslėptus 

galvosūkius? Perspėjame, lengva nebus. Teks gerai 

pasukti smegenis, pakratyti mintis ir įtemptai pagalvoti!

Sveiki atvykę į monstrų  

nuotykių ir galvosūkių parką!

Ar jūs pasiruošę? 

PRA-DĖ-KI-ME!

PATS MONSTRIŠKIAUSIAS 

NUOTYKIŲ PARKAS

         Rodyti tėvams griežtai

VISIŠKAI NEMATOMAS          

                         
               BILIETAS

 

įrašyk savo vardą

DRAUDŽIAMA!!!
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Įveikęs kiekvieną nuotykių parko kambarį, surasi po slaptą 

ženkliuką. Nepamiršk to ženkliuko nusipiešti šioje lentelėje. 

Knygelės pabaigoje tavęs laukia mozaika. Kaip ją sudėlioti,

sužinosi tik kai surinksi
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visus ženkliukus.



DRABUŽINĖS LABIRINTAS

Nuspalvink langelius, kuriuose yra figūros su 

keturiais kampais. Iš nuspalvintų langelių nutiesk

Labas! 

Palydėsiu tave į drabužinę.  

Reikės pereiti labirintą, o striukę 

galėsi pasikabinti jo pabaigoje.

kelią per labirintą.
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SPAUSK MYGTUKĄ IR  
VERSK KITĄ PUSLAPĮ.

Nuspalvink langelius,  

kuriuose yra
laimingi veideliai.

Nuspalvink langelius, 

kuriuose yra tik po 

tris taškelius.
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Tuščiuose langeliuose nupiešk duotus monstrus. Vienoje 

eilutėje ir stulpelyje negali būti dviejų tokių pačių monstrų. 

Kai baigsi, Kūtvė nuves tave prie drabužių kabyklos.



  Savo striukės negali kabinti ant 

pirmo ir paskutinio kabliuko.

Nupiešk ją ant reikiamo kabliuko!

Radai                      dėlionės ženkliuką!  

Jis nupieštas ant kabliuko, kurį 

pasirinkai. Koks tai ženkliukas?
PIRMĄ

Grįžk į knygos pradžią ir nupiešk rastą 

ženkliuką pirmame lentelės langelyje. 
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  Savo striukės negali kabinti 
ant vidurinio kabliuko.

  Savo striukės negali kabinti 
ant kabliuko, kuris yra 
vidurinio kabliuko dešinėje.

Ant kurio kabliuko gali kabinti striukę ?



Kokį žodį radai? 

        

Išspręsk rebusus ir pereik apsikabinimų kambarį. 

Žiūrėk į paveikslėlius, užrašyk jų pavadinimus. 

Nubrauk arba pakeisk parodytas raides 

ir iš likusių sudėk žodžius. 

Nuspalvink jo paveikslėlį. Šalia paveikslėlio yra  
dėlionės ženkliukas. Nepamiršk jo pasižymėti lentelėje 
knygos pradžioje. 

ANTRAS
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Kokį žodį radai? 

Nuspalvink jo paveikslėlį. Šalia paveikslėlio yra 
dėlionės ženkliukas. Nepamiršk jo pasižymėti lentelėje 
knygos pradžioje.

TREČIAS

      


