
 ŽURNALO PRENUMERATA priimama iki mėnesio 20 d.: BENDRAS 
LIEPOS-RUGPJŪČIO NUMERIS.

„NYKŠTUKAS“ © Mėnesinis žurnalas. Leidžiamas nuo 2006 m.
Leidėjas UAB leidykla „Jūsų Flintas“
Adresas p. d. 2392, 44015 Kaunas
Tel. (8-37) 22 44 89. El. paštas nykstukas@flintas.lt 
Interneto svetainės: www.flintas.lt ir www.nykstukas.lt 
Spausdino UAB „Spaudos praktika“ 
Vyriausioji redaktorė Jurgita Smeu
Meninė redaktorė Rasa Dagienė
Dailininkė-dizainerė Silvija Gaškaitė (Silviz_Art).  Dailininkai: Jurgita 
Jakaitienė, Juozas Rimeikis.  Iliustracijos iš  „Dreamstime“.
Stilistė Rūta Bajorienė. Direktorius Sikstas Ridzevičius. 
Buhalterė Limanda Bajarkevičienė. Prizų dalintoja Jolanta Akučkaitė.
ISSN  1822-4008.  Žurnalo priedai netinka vaikams iki 3 metų.

JUNKITĖS PRIE MŪSŲ FACEBOOK'E WWW.FACEBOOK.COM/ZURNALASNYKSTUKAS. 

PRENUMERATOS
TARNYBA
Tel.: 8 650 70700

prenumerata@flintas.lt

JEI RADAI SAVO VARDĄ TARP LAIMĖTOJŲ, SVEIKINAME IR DŽIAUGIAMĖS KARTU! 
PRIZŲ ATSIIMTI REDAKCIJOJE (M. DAUKŠOS G. 30 (II A.), KAUNAS) KVIEČIAME 
KAUNIEČIUS IR KAUNIETES, O Į KITUS MIESTUS DOVANĖLES IŠSIŲSIME PAŠTU.

Skambinti darbo dienomis 
nuo 9 iki 17val.

AB Lietuvos pašto skyriuose 
arba www.prenumeruok.lt www.prenumerata.lt www.pirktuve.lt/prenumerata

PRENUMERATOS KAINA ŠIOSE VIETOSE GALI SKIRTIS.
Jei prenumeruosi žurnalą iki mėnesio 20 d., tai gausi kito mėnesio leidinį, 
jei po 20 d., gausi ne kitą, bet dar kitą žurnalo numerį.

       – Bėda! Šį rytą iškritau iš Jonuko burnytės. Jis įdėjo mane į dėžutę, bet... pametė! 
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           – Ko verki? Kas nutiko? – 

paklausė Nykštukas.
            Vieną dieną Nykštukas išgirdo 

kažkieno verksmą. Tai buvo... dantukas! 

NENORIU AŠ 
TO DARŽOVIŲ 

DERLIAUS! 
KUR MANO 

SALDAINIAI?!



            Nykštukas tuoj pat sukvietė savo 

draugus.  

           – Oi, kaip liūdna! Bet tu neverk, aš tau 

padėsiu surasti Jonuką, – ramino Nykštukas. 

             – Jonukas taip laukė Dantukų fėjos! Bet fėja neateis, juk aš – pamestas! – verkė dantukas.

             – Išbursiu skraidančią lėkštę, ji mus nuneš prie Jonuko namų! – 

pasakė fėja, ir draugai leidosi į kelionę.  

            Išgirdę Jonuko ir dantuko istoriją, visi 

draugai nutarė kuo greičiau surasti berniuką.   
           – Paskubėkime! Laiko turime tik iki 

vakaro! – sušuko burtininkas. 
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Nykštukas sėdėjo piloto kėdėje ir valdė skraidančią lėkštę. Pro priekinį stiklą matėsi 

daugybė planetų, tačiau buvo labai tamsu. Žvaigždės apšviestų kelią, tik kas jas įžiebs?  
Staiga skraidanti lėkštė pateko į kosminį ūką. Negana to, ten slėpėsi juodoji skylė! Ji ėmė 

siurbti draugus. Ką daryti?!  

PRIKLIJUOK lipdukus su 
žvaigždėmis ir taip APŠVIESK kelią 

draugams.

IŠGELBĖK draugus! PEREIK 
labirintą ir taip IŠTRAUK skraidančią 

lėkštę iš juodosios skylės. 

Čia per tamsu! 
Žvaigždės nežiba! 

O mes 
kosmose 
vieni?

Koks čia siurblys 
įsijungė?
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Išsigelbėję draugai sėkmingai pasiekė Žemę. Lėkštė nutūpė mieste. Bėda ta, kad 

dantukas nežinojo, kuriame name gyvena Jonukas. Kas pasakys? 
Valio! Išsprendę užduotį, draugai sužinojo, kad Jonuko namas yra žalias. Jau ketino 

eiti vidun, bet durys buvo užrakintos. Jos atsidarys tik surinkus tikslų kodą. 

ATPAŽINK dalykus gelsvuose kvadratuose, 
PARAŠYK jų pavadinimų pirmąsias raides ir 
SUŽINOK, kokios spalvos yra Jono namas.

SUSKAIČIUOK vaisius ir 
daržoves ir UŽKLIJUOK lipdukus 

su teisingais atsakymais.

Iššifravę kodą 
sužinosime, 

kuriame name 
gyvena Jonukas! 

Greičiau 
išspręskime užduotį 
ir sužinokime, kuris 
namas yra Jonuko! 

APIBRAUK spynoje atsakymų 
skaičius ir taip ATRAKINK spyną. 

Surinksime tikslų 
kodą ir įeisime 

vidun! 

Neturiu apetito valgyti 
daržovių, o jas dar ir 
suskaičiuoti reikia...

O aš pro langą 
pamėginsiu įlipti. 


