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BORUŽĖ

Koks baltais taškeliais 
išmargintas grybas yra panašus į boružę?

Ką darai, kai šviesoforo 

signalo spalva pasidaro 

panaši į boružės 

antsparnių spalvą?

STOK!

Ar žinai, kad boružių 

būna ir geltonų, 

oranžinių bei juodų?

Boružės taškuotas „švarkelis“ yra vadinamas antsparniais. Po jais slepiasi ploni permatomi 
sparneliai.



Boružės taškuotas „švarkelis“ yra vadinamas antsparniais. Po jais slepiasi ploni permatomi 
sparneliai.



Suskaičiuok šiame puslapyje esančias 
boružes. Ar pavyks rasti visas 9?



Septyntaškė boružė, arba tiesiog boružė, turi 
raudonus antsparnius, papuoštus septyniais 

juodais taškeliais.



Ar žinai, kokia yra ant kelio nupieštų 

zebro dryžių paskirtis?

Be dryžių zebrai būtų panašūs 

į baltus arklius.

Kas dar vilki dryžuotus drabužius?

Kas nutinka, kai kas nors pavagia zebro dryžius?
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AR ŽINAI, kodėl tigrų kail is dryžuotas? 
Ogi todėl, kad susil ietų su aplinka ir galėtų nepastebimai 

sėlinti džiunglėmis.
O ar žinojai, kad boružės tokios ryškios, kad atbaidytų 

plėšrūnus? Juodi taškeliai raudoname fone įspėja: „Neliesk 
manęs, aš - nuodinga!“ 

Kiti gyvūnai puošiasi įvairiausiomis spalvomis ir raštais, kurie 
apsaugo nuo pavojų arba padeda medžioti . Ir j ie visi labai 

mėgsta slėpynes!

SLĖPYNĖS SU GYVŪNAIS

 DĖMESIO: PAVOJUS UŽSPRINGTI dėl 
smulkių dalių. Netinka jaunesniems nei 3 metų 

amžiaus vaikams.
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ŠIOJE KNYGELĖJE PASISLĖPĖ KELETAS GYVŪNŲ. 
AR NORĖTUM SU JAIS PAŽAISTI?

• Rask su tavimi slėpynių žaidžiančius gyvūnus. 
• Susipažink su jų natūralia gyvenamąja aplinka.
• Apibrėžk gyvūnų kontūrus ant popieriaus lapo ir 

nuspalvink.
• Uždėk popieriaus lapą ant iškilaus gyvūno formos 

kontūro ir spalvink pieštuku - pamatysi, kaip išryškės 
gyvūno piešinys.


