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Tarp žalių kalvų teka sraunus upelis ir telkšo varlių bala. Visai 
čia pat driekiasi ilga graži gatvė, o jos pradžioje stovi ženklas su 
užrašu „Matematikos miestelis“. Už to ženklo rikiuojasi devyni 
vienodi namukai, nutolę kits nuo kito per vieną kiškio šuolį. Tuose 
namukuose gyvena skaičiai. Ir ne bet kokie, o keistuoliai, turintys 
juokingų įpročių ir pomėgių. O gal visai ne keistuoliai, gal tik  
mums taip atrodo?
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Riedučiai 
+ 

saga 
= 

bėda
Tuo metu, kai du šaunuoliai šėlo baloje, Ketvertuko kaimynas 

Penketukas sėdėjo savo namelyje.
Penketukas – miestelio tvarkdarys ir gelbėtojas. Jis visada laikosi 

taisyklių. Šviesūs Penketuko plaukai styro kaip povo uodega, o pilvas 
toks didelis, kad vos tik Penketukas atsisėda, ištrūksta pirmoji jo kelnių 
saga ir vietoj penkių sagų lieka keturios. Penketukas išsyk puola siūti 
ištrūkusios sagos. Jam gėda, kai kelnėse sagų per mažai. Juk jis atsako 
už tvarką miestelyje, taigi vaikščioti be sagos niekaip nevalia.

Penketukas turi riedučius su penkiais ratukais, mat taip gali greičiau 
atskubėti į pagalbą, jei skaičiukams miestelyje nutinka nelaimė.

Kai iš Trejetukės kepyklėlės pasklido dūmai, Penketukas sėdėjo 
savo namelyje apsiavęs riedučiais ir kūrė miestelio taisykles:

1. Už ženklo „Matematikos miestelis“ pats pirmas stovi Vienetuko 
namelis. Už jo stovi Dvejetuko namelis, už jo – Trejetukės, už jos – 
Ketvertuko, tada Penketuko ir taip toliau.

2. Skaičių nameliai vienas nuo kito nutolę per vieną kiškio šuolį.
3. Visi skaičiukai turi gyventi draugiškai, nes kiekvienas yra vienodai 

svarbus.
4. Jei nutinka bėda, reikia būti drąsiam ir nedelsiant kviesti pagalbą. 

Skambinti Penketukui numeriu 112.


