
SMOCZKI WYMOCZKI
Mało kto wie o ich istnieniu, chociaż pełno ich wszędzie. 
Są tak tycie, że ludzie często mylą je z owadami.  
Smoczki wymoczki są bardzo ruchliwe, wszędobylskie 
i psotne. Uwielbiają płatać figle.

Wróżki łapią 
smoczki 

wymoczki 
do szklanych 

fiolek.

Gnieżdżą się 
w spróchniałych 

drzewach.

DROCZENIE 
Z RYCERZAMI

Podmieniają  
klejnoty koronne – 

najczęściej na biedronki 
albo cukrowe kostki.

PODKRADANIE CUKRU 
Z CUKIERNICZEK

CHOWANIE 
PANTOFELKÓW

DZIURAWIENIE 
 HAFTÓW

Wyjadają nektar 
 z kwiatów, co 
bardzo złości 

pszczoły.

Kleksy na królewskich 
dekretach to specjalność 

smoczków.

Z kostek cukru  
budują cukrowe gmachy.



Zeszły głęboko do wnętrza Ziemi, dotarły do jej środka 
 i tam już zostały. Są ociężałe, mówią i ruszają się wolniej 
niż najwolniejsze leniwce. Jedzą tylko krotoskałę.

Większą część życia spędzają 
na spaniu, jedzeniu i graniu 
 w szachy.

DYM Z WULKANU
oznacza ziewającego smoka 
wulkanicznego

ZŁOŻA 
KROTOSKAŁY
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SMOKI WULKANICZNE

Wybuch to nic innego,  
jak nagłe czknięcie ogniem 
smoka wulkanicznego.

JĄDRO ZIEMI
Potoczna nazwa jaja 
smoka wulkanicznego. 
Jądro Ziemi zmienia 
się co 1000 lat, 
po wykluciu się 
poprzedniego jaja. 
Nikt nie wie, co było 
przed powstaniem 
pierwszego jaja.

Na nieprzeciętny 
wzrost smoków 
wulkanicznych 
ma wpływ ich 
stałe przebywanie 
w pobliżu ogromnego 
skupiska krotoskał.

Dym i popiół 
unoszą się 
w powietrzu. 
Powstają z oddechu 
objedzonego 
krotoskałą smoka.

Ziemia 
trzęsie 
się od 
chrapania.

Budynki  
się walą.

Smok zjada dużo krotoskały, 
a w jego brzuchu gromadzą 
się łatwopalne gazy.

Ciepło panujące w głębi 
Ziemi ogrzewa smoka,  
a co za tym idzie – również 
gazy w jego brzuchu.

Dochodzi do zapłonu gazów. 
Smok czka, a z pobliskiego 
wulkanu wydobywa się 
lawa.

JAK DOCHODZI DO 
WYBUCHU WULKANU

SKĄD SIĘ BIORĄ 
TRZĘSIENIA ZIEMI?



SPORT I ĆWICZENIA 

Smoczy przysmak nadający 
łuskom czerwony odcień i połysk. 
Tylko smoki powietrzne unikają 
krotoskały, ponieważ różowieją  

im od niej pióra.

Smoki bardzo dbają o kondycję fizyczną, dlatego większość 
 z nich regularnie uczęszcza na zajęcia sportowo-wysiłkowe 
 odbywające się w specjalnie przystosowanych salach.

KROTOSKAŁA

PRAWIDŁOWA WAGA

DIETA I ULUBIONE SMOCZE POTRAWY

płynny 
środek –

barwi łuski

ukwiał

sok z czarnej
porzeczki

LEGENDA
1 – waga lekka 2 – waga średnio-ciężka 
3 – waga zbyt duża 4 – superciężka

kolor 
zielony

błotny pudding
w polewie błotnej

kolce 
z kaktusów

ciasteczka
z kokosem

wyciąg z soli 
morskiej

kwiatowe pręciki 
(najchętniej żółtych tulipanów)

sople lodowe kropki z muchomorów

herbata
z mlecza

muszki
owocówki

sałatka ze stokrotek

krotoskały w sosie

krotoskała

rogaliki z serem

puchate obłoczki

cukier
w kostkach

nuty

piasek
(jedzony 

po ziarenku)

twarda 
i guzkowata 
na zewnątrz




