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Mama iškepė sausainių, pagražino juos 
pabarstukais, sudėjo į didelę didelę lėkštę ir 
paliko nakčiai atvėsti. Nuspalvink visus 
sausainius su skirtingais „Dr. Oetker“  
pabarstukais.

Sausainiai kviečia tave leistis į netikėtumų 
pilną kelionę ir sužinoti, ką gi jie veikia naktį, 
kuomet viso pasaulio šeimininkės ir vaikai 
kietai kietai užmiega. 
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Šeimininkė užsnūdo, o sausainiai nubudo! Vikriai 
susižvalgė, šoko iš lėkštės ir išsiruošė apsižvalgyti 
bei susirasti draugų.
  
Sausainių būryje yra ir broliai dvyniai – surask juos 
ir nuspalvink vienodomis spalvomis. Nepamiršk 
nuspalvinti ir kitų sausainių.  
 
 

O kodėl tu toks didelis 
ir išsipūtęs, o aš 
lieknas ir riestas?

Kai minkė tešlą, įdėjo 
„Dr.Oetker“ kepimo 
miltelių. Dėl to aš toks 
išsipūtęs ir purus.



„Karšta diena buvo“, – dalijosi mintimis sausainiai, „eime į šaldytuvą, atsivėsinsime“, 
– kvietė „Dr. Oetker“ sausainis. 

O ten – pilna gėrybių, kad net akys raibsta. Kiaušiniai, sūris, uogienė...
Padėk sausainiams suskaičiuoti, kiek kurio produkto yra šaldytuve.
 

____ uogienės stiklainiai

____ sūrio gabalėliai

____ kiaušiniai
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Keliaudami šaldytuvo platybėmis sausainiai pamatė tris keistas figūras. Kas tai? 
Matyt, sustingusi „Dr. Oetker“ želė, papuošta puria plakta grietinėle! 
Citrinų, žemuogių ir kivi skonio.

Deja, sausainiai nežino, kuri želė kokio skonio. Padėk jiems. Nuspalvink kiekvieną 
želė pagal vaisių ar uogą, pavaizduotą šalia indelio. 
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„Jei jau tokį kelią sukorėm, traukiam į Šiaurės ašigalį – šaldytuvo kamerą“, 
– pagalvojo sausainiai.

Ten sutiko šaldytų picų. Sausainiai niekaip negalėjo išsirinkti iš tokios gausybės ir 
prašo tavo pagalbos – nupiešk savo svajonių picą.
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Kelionėje po šaldytuvą sausainiai sušalo ir sustiro. 
Brrrr. Kaip gi jiems sušilti?

Sujunk taškus – taip sausainiams parodysi, kur rasti dar garuojančio 
„Dr. Oetker“ kisieliaus. Kisielius – skanus, šiltas ir pilnas vitamino C.
 
 



Po ilgos kelionės šaldytuve 
sausainiai buvo pavargę kaip po 
žvarbios žiemos. Vis dar nusilpę, 
ieškojo kitų vitaminų. Štai – 
dribsniai „Vitalis“. Tik dribsnių 
dėžutė labai sunki. Sausainiai 
visi kartu išradingai ėmė berti 
dribsnius į dubenį pieno.

Nuspalvink krentančias avižas, 
vaisių gabaliukus ir riešutus.
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Bėda! Vienas sausainis pasiklydo. Gerai, kad šeimininkė į tešlą įdėjo „Dr. Oetker“ 
vanilinio cukraus. Taip sausainiams bus lengviau rasti savo draugą – juk jis taip skaniai 
kvepia!

Sek vanilinio cukraus kvapu ir padėk sausainiams surasti kelią pas pasiklydusį draugą.
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Po ilgos ir įspūdingos kelionės sausainiai grįžo namo – į didžiąją lėkštę. Kad 
šeimininkė ir vaikučiai nepastebėtų, jog jie buvo išėję, visi sausainiai susirado savo 
vietas. Tik du išdykėliai vietomis susikeitė. Surask juos. 
 


