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Puiku! Kvietimai įteikti, tik… kokį renginį suorganizuoti? Nykštukui kilo idėja sukurti 

spektaklį. Tam reikėjo pasigaminti gyvūnėlių iš popieriaus. Visi įniko dirbti! 
Smagu Pasakų karalystėje! O kad būtų dar smagiau, Nykštukas su draugais sugalvojo 

šios karalystės gyventojams įteikti kvietimą į Nykštuko ir jo draugų pasirodymą. 

Labai lauksime 
spektaklio!

Iškirpk figūras ir 
suklijuok mielus 
gyvūnėlius.

Sugalvok spektaklį su šiais 
gyvūnėliais ir jį parodyk 
savo draugams. 

Užklijuok lipdukus 
su linksmais 
veidukais ir taip 
papuošk kvietimą.

Įrašyk savo 
vardą.

Įrašyk savo 
draugo vardą.

Apvedžiok žodį 
KVIETIMAS.

Kvietimą įteik 
savo draugui!

Iškirpk kvietimą 
ir priklijuok 
prie storesnio 
popieriaus.

PADARYK KVIETIMĄ  
į savo pasirodymą.  

SUKURK mielų gyvūnėlių 
spektaklį ir jį parodyk draugams. 



Goblinai, jūs 
ir vėl kažkur 

įkritote! 

2120
Valio! Goblinai išgelbėti! Staiga prie draugų atskriejo debesų laivas. Draugai sulipo vidun ir 

šis pasuko namų link. Gera prisiminti šaunius Pasakų karalystėje patirtus nuotykius! 
Artėjo vakaras. Nykštukas su draugais susiruošė keliauti namo. Atsisveikinę su 

vienaragiu ir Pasakų karalystės burtininku draugai patraukė namo. O kur dingo goblinai?! 

Vaikai,  
padėkite surasti 
kelią ir išgelbėti 

goblinus!  

Gelbėkite!

Broli, o 
rytoj eisi į 
mokyklą?

Būtinai  
eisiu! Tada galėsiu 
vėl leistis į kelionę 

ir pats įveikti  
kliūtis! 

Gera turėti draugų,  
kartu įveikti kliūtis ir patirti 

pačių netikėčiausių  
nuotykių! 

Piešinėlyje SURASK 
parodytus daiktus ir juos 

APIBRAUK.

UŽKLIJUOK trūkstamus lipdukus. 
RASK teisingą kelią ir taip padėk 

surasti goblinus.

NUPIEŠK savo nuotykį, ką 
įdomaus patyrei, išmokai, sužinojai 

ar nukeliavai.
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PARSISIŲSK PEZ PLAY 
APLIKACIJĄ Į SAVO 

TELEFONĄ.

SKENUOK KODĄ IR 
ATVERK PEZ 
PASAULIO 
ŽAIDIMUS. 

Daugiau informacijos apie produktus rasite 
tinklalapyje www.pez-play.com

Kaip tai veikia:

FREE

Taip pat PEZ saldainiai:

    BE GLIUTENO

         BE LAKTOZĖS

           TINKA IR VEGANAMS

TĖVAMS: PEZ žaidimai yra pritaikyti 
 vaikams ir skatina jų kūrybiškumą,

 lavina vaizduotę bei vikrumą.

*PEZ Fruit Mix pastiliø jau galite ásigyti visose Maxima XX 
ir XXX parduotuvėse, Forum Cinemas bilietø kasose.
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