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Присъедини се към мамута Мани и останалите

забавления. Разтвори книжката и я разгледай,

герои от Ледена епоха. Приготвили са ти много

те са вътре и те очакват.

.................................................
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ПОСВЕЩАВАМ НА ДЕЦАТА СИ ДАНИ И МИШЕТО

Стикери
В края на книгата ще откриеш 
стикери. Използвай ги, за 
да запълниш страниците с 
пъзели и направи наистина 
страхотни сцени.

Шаблони
Прояви творчество с шаблоните 
Ледена епоха и накарай всички 
да ахнат от удивителните 
резултати. Шаблоните са в края 
на книгата.

Интересни 
занимания
Изпробвай сръчността си с 
маската на Скрат на стр. 23 
или страхотната закачалка за 
врата на стр. 53. Освен това 
артистичността ти ще блесне 
с шарените хартии на стр. 10 
и стр. 14.

Пъзели и игри
Лабиринти, игри, пъзели 
и викторини – твоите 
герои разполагат с много 
възможности да ангажират 
вниманието ти.



 

Любимите ти герои се завръщат

Добре дошъл в ЛЕДЕНА ЕПОХА!

Преди всичко свържи героите с имената, за да

за нови незабравими приключения в

докажеш, че си истински фен на Ледена епоха.

Ледена е
поха: континентален дрейф и

искат ТИ да се присъединиш към тях!

Отговорите са в края на книгата.
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Мани .......

Скрат .......

Сид .......

Диего .......

Прасковка .......
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Открий стикерите, с които да

Снимките на
Прасковка

запълниш албума на Прасковка.

Краш и Еди са най-откачените 

вуйчовци на всички времена.

Била съм много сладко бебе.

Ето го нашето космато семейство.
Запознайте се с Луис. 

Той ме обича такава, 

каквато съм.
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Мама и татко. Винаги смятат,  

че знаят кое е най-доброто.

Иска ми се татко да осъзнае,  

че вече не съм бебе.

Етан е голямо сладурче.

Диего е много по-мил, отколкото изглежда.
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Нарисувай Мани
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Нарисувай Мани, като прерисуваш лявата
картинка по същия начин в празните квадрати.



Краш и Еди играят в снега.

Снежна
работа

Нарисувай им симпатичен снежен човек.
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9Отговорът е в края на книгата. 9

Помогни на Скрат да намери

На лов за лешници
пътя към любимия си лешник.
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Използвай шаблоните и нарисувй още фигури на
гърба на хартията, след това внимателно

ги изрежи и с тях украси стаята си.

Ако искаш колаж на пиратски кораб, като този на
Капитан Гът, изрежи очертаните с пунктирана

линия фигури и ги залепи на стр. 15.

С някой от вариантите облечи малка тетрадка и си
направи личен дневник Ледена епоха.

Украси го със стикери с любимите си герои.

Отрежи дълга правоъгълна лента и си направи пъстърразделител Ледена епоха. Сложи ù стикери и я превърни
в прекрасен подарък за друг фен на Ледена епоха.
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Хартия ЛЕДЕНА ЕПОХА
Ето няколко забавни неща, които можеш да направиш с нея
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