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AR PADĖSI 

PASIKLYDUSIAM 

STIRNIUKUI RASTI 

MAMYTĘ?



Kartą stirniukui nutiko nelaimė. Vaikščiodamas 
po mišką, jis pasimetė nuo savo mamos. 

Nors visur ieškojo ir kvietė, mamytės niekur 
nerado! Tačiau pažvelkime atidžiau... miško 

žemėje matyti kažkieno pėdsakai. Nieko 
nelaukęs stirniukas ima jais sekti.



MIŠKE GALIMA RASTI IR KITOKIŲ 
PĖDSAKŲ. AR ATPAŽINSI, 

KAM JIE PRIKLAUSO?

ŠIE GYVŪNAI SLEPIASI KITOJE 
PUSĖJE. AR SUGEBĖSI JUOS 

VISUS RASTI? 

Ant žemės galima aptikti šerno 
kanopų pėdsakus. Jis turi po 

kanopą ant kiekvienos kojos ir 
priklauso poranagių žinduolių 

grupei. Kanopos veikia lyg 
žmogaus pirštai. Tačiau jos 

pritaikytos, kad šernas galėtų 
geriau bėgti ant keturių kojų.



Kūdroje gyvenimas virte verda. 
Virš vandens vienas kitą vaiko 

skirtingasparniai žirgeliai. Tolumoje 
girdėti kurkimas, o po vandeniu didysis 

vėžys ieško sau maisto. Tačiau kur mamytė 
stirna? Galbūt ji slepiasi netoliese?



KAS DAR GYVENA KŪDROJE?

AR SUGEBĖSI SURASTI ŠIUOS 
VANDENĮ MĖGSTANČIUS 

GYVŪNUS KITOJE PUSĖJE?

Anties pėdos pasidengusios 
plėvele. Smarkiai 

užsimojusi, ji iriasi per 
vandenį lyg strėlė. 

Gyvūnų karalystė įkvėpė ir 
žmogų... sukurti plaukimo 

pelekus.
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Ką darytumėte pasiklydę miške? Būtent taip nutiko stirniukui. 
Nuliūdęs ir susitelkęs jis leidosi ieškoti savo mamos, sekdamas 

miške paliktais pėdsakais. Tačiau ar šiuos pėdsakus paliko 
mamytė stirna? Galbūt šiuo keliu ėjo kažkas kitas?

Kelionės metu stirniukas susipažįsta su įvairiausiais gyvūnais. 
Kodėl voverė taip puikiai laipioja medžiais? Kaip atrodo 
didžiojo apuoko pėdsakai? Ar žinai, koks gyvūnas juda 

tyliausiai arba kaip antis krutina kojas plaukdama?  
Jeigu padėsi stirniukui rasti jo mamą, po kiekvienu  

atvartėliu tavęs lauks staigmena. 

Yra smulkių dalių.
Nerekomenduojama 

vaikams iki 3 metų.
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