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Дорогий читачу!
Сашка, Наташка, котик Черепашка і Сонях з радістю запрошують тебе до захопливої подорожі сторінками 

журналу! Разом з героями ти відвідаєш витончену та романтичну країну Францію, допоможеш врятувати її 
найвідоміший гірськолижний курорт від витівок Шкодмена та його помічника Техноламуса. А також навчишся 
готувати традиційні французькі круасани, власними руками виготовиш валентинку, проведеш експерименти 
з апельсинами, вивчиш нові англійські слова, виконаєш безліч розвиваючих завдань. Проводь час із користю! Із 
Сашкою завжди цікаво!

vk.com/vkysniashki_ot_sashki facebook.com/vkysniahski

Надсилайте фото,
як ви читаєте журнал 

"САШКА".

Микола,  
смт  Диканька

Стефанія,
м. Харків

Каріна,
м. Полтава

Кирило,
с. Стасі

Цей портрет Сашки створили 
вихованці проекту "Коло друзів" 
благодійного фонду "Відень" з 
міста Конотоп. На нього пішло 
6110 кубиків конструктора 
"Лего", з якого вони дуже 
люблять майструвати. 
Любі діти, САШКА та його 
друзі висловлюють вам велику 
подяку та захоплення вашими 
талантами! Так тримати!
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Дорогий друже! Запрошуємо тебе дізнатися про наші пригоди у Франції, на 
відомому гірськолижному курорті "Шамоні" під горою Монблан!

Комікc "Сніжні перегони"



КОМІКС
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КОМІКС
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КОМІКС
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КОМІКС

Дорогий друже! У цьому номері ти разом з героями журналу допоміг друзям 
відібрати у Техноламуса пульт управління канатними дорогами та відновив роботу 

гірськолижного курорту! 

У наступному випуску ти довідаєшся про нові пригоди Сашки, Наташки, котика 
Черепашки та Соняха у Нідерландах!
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МАЛЮЙМО

Розфарбуй 
САШКУ

наклейка



Вчимося малювати разом
із Наташкою

МАЛЮЙМО

9

Місце для твого малюнка

2

ршити та розфарбувати

Три  кулі білі намалюю,
Два ока синім розфарбую,

Капелюх — відерко зелененьке,
А ніс морквяний, червоненький.

І вийде білий чоловік,
Якого звати — СНІГОВИК!

3 4 5

1

Цікавинка
Найбільшого в світі  сніговика-рекордсмена 
зліпили у 2008 році. Його висота сягала 37 
метрів  (це приблизно, як 12-поверховий 
будинок). Створення  сніговика тривало 

цілий місяць, для цього використали 
близько 6 тонн снігу, а руками йому 

слугували дві височенні ялинки.
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ГРАЙМО ТА МІРКУЙМО                                                                                                                                         

Зимові забави

Поряд із кожною 
рукавичкою приклей 
її пару з відповідною 
кількістю сніжинок.

наклейка

наклейка наклейка

наклейка

       На гірськолижному курорті "Шамоні" 
просто неможливо всидіти на місці, 
адже так хочеться спробувати себе у всіх 
зимових розвагах, досхочу насолодитись 
зимовим відпочинком!  
          Друже, уважно розглянь сторінки 10 та 
11, знайди зображення  всіх перелічених 
зимових забав та постав у кружечок 
відповідне число:

Катання на санчатах

Катання на тюбінгу

Сніжний янгол

Альпінізм
Сноубординг

Зимова риболовля
Сніжки

Катання на лижах
Катання на ковзанах
Хокей

4

1

3

6
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ГРАЙМО ТА МІРКУЙМО                                                                                                                                         
Допоможи сніговичкам спуститися з гори 

Монблан. Проведи по пунктирних лініях шлях від 
початку до кінця, намагаючись не відривати руки 

від сторінки.

 Найперші в світі Зимові Олімпійські 
ігри відбулися саме у Франції, у 
містечку Шамоні під горою Монблан. 
Зараз Шамоні є світовим центром 
альпінізму та гірськолижного спорту.  

 Гора Монблан – найвища точка 
Франції, гір Альп та всієї Західної 
Європи! Її висота – 4810 метрів – це 

майже 5 км!  

 Назва "альпінізм" походить від 
назви гір – Альпи. Історія альпінізму 
розпочалася саме з підкорення гори 

Монблан.  

Цікавинки

Знайди пару кожному з предметів та з'єднай їх між 
собою лініями. Який предмет залишився без пари?



ПОЗНАЧ У КАЛЕНДАРІ РІЗНИМИ 
КОЛЬОРАМИ:

• свій день народження;
• дні народження своїх батьків;
• дні народження своїх бабусь та дідусів;
• дні народження своїх найкращих друзів;
• День всіх закоханих;
• День сміху;
• День знань;
• День святого Миколая;
• Новий рік;
• інші важливі сімейні свята.

* Гігантський слалом
 – це олім

пійський вид гірськолиж
ного спорту, щ

о полягає у спуску на лиж
ах з гори з проходж

енням
 низки воріт на ш

ляху та численним
и поворотам

и траси.



ПЕРЕДПЛАТНИЙ
ІНДЕКС

на 2017 рік

98116

Із САШКОЮ разом нове дізнавайся,
Міркуй, фантазуй, відкривай, розвивайся!

vk.com/vkysniashki_ot_sashki

facebook.com/vkysniahski
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Візьм
и участь у спортивном

у зм
аганні та спустися на лиж

ах з верхівки гори. Перем
ож

е той, хто перш
им

 прийде до фініш
у! 

М
атеріали для гри: фіш

ки для всіх учасників та гральний кубик. 
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ПОДОРОЖУЙМО

ФРАНЦІЯ
Ейфелева вежа розташована 
в Парижі, столиці Франції, 

та є найвідвідуванішою і 
найфотографованішою з усіх 
туристичних пам'яток світу.

Ейфелеву вежу побудували 
128 років тому. У той час у 

Парижі проходила Всесвітня 
виставка, і вежу звели, щоб 

продемонструвати всім 
досягнення французьких 
інженерних технологій. 

Вежа спочатку планувалася як 
тимчасова будівля, яку мали знести 

через 20 років. 

На саму верхівку вежі можна 
піднятися ліфтом. Там 

розташовується обсерваторія та 
ресторанчик.

Ейфелева вежа – це
символ Франції

На момент побудови Ейфелева вежа 
була найвищою спорудою у всьому 

світі – її висота становила 300 
метрів.

При сильному вітрі верхівка вежі 
хитається, відхиляючись на 12 

сантиметрів.

Зараз Ейфелева вежа є 
найпопулярнішою пам’яткою світу. 
Але цікаво, що в часи її побудови 

відомі письменники та художники 
Парижа протестували проти 

зведення вежі, вважаючи, що вона 
зіпсує вигляд міста.

Вежу названо на честь її 
конструктора Густава Ейфеля.

У Франції займаються 
вирощуванням лаванди: сотні 
кілометрів лавандових полів 
вражають своєю неземною 

красою.

Автор картини — Річард Макнейл.
Французи надзвичайно люблять 

сидіти у вуличних кафе: тут
вони відпочивають, спілкуються і 

зустрічаються з друзями.

ФРАНЦІЯ – ЦЕ КРАЇНА СИРУ
Французи є справжніми  фанатами 
сиру – вони вигадали більше 500 

його сортів!

Мишка теж любить 
посмакувати французьким 

сиром. Допоможи їй пройти 
лабіринт і дістатися до ласого 

шматочка!

ПАРИЖ – ЦЕ СТОЛИЦЯ МОДИ
Париж здавна прославився у 
мистецтві створення одягу! А 

справжні француженки вміють 
одягатися зі смаком.

Наташка теж убралася як 
елегантна мадемуазель. Допоможи 

розфарбувати її сукню та 
капелюшок!

Відвідавши Ейфелеву вежу, друзі вирішили далі прогулятися Парижем і побачити інші
 всесвітньо відомі пам’ятки міста. 

Друже, наведи доріжки фломастерами різних кольорів та 
дізнайся, хто куди потрапив.

Доброго дня!            Bonjour!                    Бонжур!        

До побачення!     Au revoir!                О ревуар!

Спасибі                  Merci                Мерсі       

Вибачте                  Pardont                Пардон        

Я тебе люблю     Je t'aime                Же тем

Любов                 l'amour                Лямур      

Так                              Oui                               Уі
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ПОДОРОЖУЙМО

Лувр –
найвідвідуваніший 

музей світу. Саме тут 
зберігається всесвітньо 

відома картина
«Мона Ліза».

Нотр-Дам де Парі – Собор 
Паризької Богоматері – один із 
шедеврів світової архітектури.

Тріумфальна арка
була зведена на честь перемог 

армії Наполеона – великого 
французького імператора.

Версаль – грандіозний 
за розмірами 

королівський палац у 
передмісті Парижа.

Відвідавши Ейфелеву вежу, друзі вирішили далі прогулятися Парижем і побачити інші
 всесвітньо відомі пам’ятки міста. 

Друже, наведи доріжки фломастерами різних кольорів та 
дізнайся, хто куди потрапив.

Франція – чемпіонка світового туризму! 
Щороку туди приїжджають більше людей, 

аніж мешкають у самій країні!

Друже, розв’яжи приклади та розфарбуй 
смуги на кулі у відповідні кольори: 

17-10=      6+3=      11-9=       

Французька мова дуже популярна – нею 
розмовляють у багатьох країнах світу

Повітряну кулю вигадали у 
Франції

Доброго дня!            Bonjour!                    Бонжур!        

До побачення!     Au revoir!                О ревуар!

Спасибі                  Merci                Мерсі       

Вибачте                  Pardont                Пардон        

Я тебе люблю     Je t'aime                Же тем

Любов                 l'amour                Лямур      

Так                              Oui                               Уі

Ні                             Non                            Нон  
   
Улюблений вигук    Oh-la-la               О-ля-ля!  



наклейка

У Франції проводиться найпрестижніша 
велосипедна гонка світу – "Тур де Франс". 
Велосипеди тут надзвичайно популярні! 

16
Друже, вигадай і намалюй на цій кіноплівці власний фільм!

Кіно винайшли у Франції

наклейка

Приклей сюди 
НАКЛЕЙКУ із 

казковим замком 
сплячої красуні у 

Діснейленді.

Париж відомий своїм 
парком дитячих 

атракціонів і розваг 
Діснейлендом. 

Він має настільки 
грандіозні розміри, 
що його неможливо 

обійти навіть за день!

Друзі теж вирішили відвідати Діснейленд! Уважно розглянь малюнок.
 Скільки тут атракціонів?                        Скільки сердечок у руках Наташки? 
 Скільки тут магазинчиків?                    Скільки кульок на морозиві Сашки? 
Скільки тут хмаринок?                           Скільки тут кольорових прапорців?

наклейка наклейка

Друже, розмісти НАКЛЕЙКИ з рожевими 
парфумами не зліва від жовтих, а з блакитними – 

не справа.

Франція – королева парфумерного мистецтва. 
Французькі парфуми всесвітньо відомі!

ПОДОРОЖУЙМО

Приклей колеса на місця наклейок.

наклейка
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14 ЛЮТОГО - ДЕНЬ УСІХ ЗАКОХАНИХ 
День усіх закоханих, або День святого Валентина, — найромантичніше з усіх свят. У світі 
його відзначають як День любові, причому вітають не тільки своїх коханих, але й друзів.   
Що ж, чому б і ні? Адже це чудова нагода побажати друзям любові та щастя!

                                             Франція та день Святого Валентина
Франція завжди вабила до себе закоханих, адже країна справді сповнена чаруючої 
романтики. Тисячі закоханих пар щорічно приїздять до Франції, щоб зміцнити 
свої почуття, запропонувати своїй половинці руку та серце, відзначити річницю 
весілля. Тож Францію справедливо називають країною кохання! Не дивно, що 
День усіх закоханих тут здавна був дуже шанованим. Саме галантні французи 
претендують на право авторства настільки популярних нині валентинок. Тільки в 
Середньовіччі це були не листівки, а любовні привітання у віршованій формі.

Символи свята

                   Червоні троянди

Троянди у всьому світі називають 
квітами кохання,  тому не дивно, 

що вони є одними з найголовніших 
символів Дня всіх закоханих.

                     Купідон

За давньоримським міфом, 
Купідон — це син богині 

кохання Венери. Головним 
його завданням було 

створювати пари серед 
богів, поціливши в їхні 

серця своїми стрілами.

                    Голуби

Ще з давніх часів одними 
з символів кохання, 

вірності та, відповідно, 
Дня всіх закоханих 

вважають білих голубів. 

         Валентинки та сердечка

У сучасному світі валентинка 
— це листівка, як правило, у 
формі серця, яку прийнято 
дарувати коханим людям 
у День святого Валентина. 

Традиційні кольори валентинки 
— червоний або рожевий. Вони 

символізують любов і відданість.

З’єднай цифри по порядку та 
розфарбуй один із символів 
свята закоханих — сердечко.

ПОДОРОЖУЙМО

            
Походження, подарунки та 

традиції святкування

Існує легенда, що свято отримало свою 
назву на честь священика на ім'я Валентин, 

який таємно вінчав закохані пари. 

Крім традиційних листівок- 
сердечок, винахідливі французи 

дарують одне одному 
коштовності, шоколадні муси, 

цукерки, романтичні подорожі, 
"щасливі" лотерейні квитки, 

нарізану сердечками ковбасу, 
рожеві йогурти, штучні квіти та 

говорять коханим щось на кшталт 
"Я буду любити тебе вічно!".

Особливістю є те, що 
це свято не тільки двох 

закоханих людей, а й 
усіх, кого люблять: тат, 

мам, бабусь, дідусів, 
друзів та знайомих.

У цей день усі кафе і 
ресторанчики переповнені: 

за кожним столиком за 
вечерею і свічками зворушливо 

воркують, тримаючись за 
руки, молоді і не дуже пари. 

Також День святого 
Валентина вважається 
найбільш вдалим днем 

для освідчення. 
У романтичній 

обстановці закоханий 
хлопець або дівчина 

дарує своїй половинці 
червону (синю, білу, 
блакитну) коробочку 

з "фіансай", так званою 
"обручкою на заручини".



Lips [лі'пс] губи

Любий читачу, пропонуємо тобі власноруч виготовити листівку-валентинку та привітати 
нею свого друга чи подругу.
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КРЕАТИВЧИК
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- місце згину

Виріж червоні сердечка.
Наклей одне із сердечок на картон
та виріж разом із ним.
Приклей друге сердечко на інший бік картону.
Виріж білі сердечка та виконай усі згини.
Крайні напівсердечка зі стрічки 
приклей на вказані місця.
На полях напиши привітання другові.

Подаруй валентинку другу!



KIDS ENGLISH
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ВИВЧАЙ АНГЛІЙСЬКУ З САШКОЮ!

 [се'нт ве'лентайнз де'й] День святого Валентина

Сашка, котик Черепашка та Сонях приготували для своєї найкращої подружки 
Наташки подарунки  до Дня святого Валентина. Розплутай стрілочки та приклей 

поряд із друзями НАКЛЕЙКИ із зображеннями підготованих ними подарунків.

сhocolate 
[чо'келіт] 
шоколад

bouquet of flowers
[буˈкей' ев фла'уез] 

букет квітів
valentine

[велента'йн] 
валентинка

card 
[ка'д] 

листівка

наклейка

наклейка наклейка

Продовжуємо вивчати англійський 
алфавіт із САШКОЮ. Цього разу 

вивчаємо літери Ll та Kk. 

Happy Valentine's Day! 
[хе'пі ве'лентайнз де'й]  

Щасливого Дня
святогоВалентина

Ll [ел] [кей]
Знайди та обведи 

всі сердечка з 
літерами Ll та Kk 

Любий друже, знаходь колекційні наклейки "English alphabet"в 1 — 12 випусках 2017 року журналу «САШКА». 
У випуску №1(9) знаходь плакат  "Колекцію наклейок збирай – АНГЛІЙСЬКИЙ АЛФАВІТ ІЗ САШКОЮ ВИВЧАЙ" 

та поступово вклеюй необхідні наклейки з зображеннями на свої місця відповідно до написів. Якщо в тебе 
немає цього номеру журналу, не біда, ти завжди можеш замовити його через наші соціальні мережі в Інтернеті. 

Збирай усю колекцію наклейок! Вивчай англійський алфавіт та нові слова англійською разом із САШКОЮ! 

Проводь час із користю!  Із САШКОЮ завжди цікаво!

Kk 

Lips [лі'пс] губи

Love [ла'в] любов, 
кохання

Kiss [кі'с] поцілунок

Key [кі'] ключ

Наведи та пропиши 
рядочки
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SAINT VALENTINE'S DAY



Бризни апельсиновою шкірочкою  на полум’я 
свічки – і ти побачиш мініатюрний феєрверк! 

Адже ефірні олії здатні горіти.
Проводь цей експеримент лише з дорослими!

Бризни апельсиновою шкірочкою на надуту 
повітряну кульку – і вона лусне! Адже в ефірних 
оліях цитрусових міститься речовина лімонен, 

яка розчиняє гуму.

  Апельсиновий феєрверк              Апельсин проти повітряної кульки
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Усі знайомі з неперевершеним ароматом апельсинів! Уважно подивися на тонко зрізану 
шкірку плоду навпроти світла лампи – ти побачиш безліч круглих цяток – це камери, у яких 

зберігаються ефірні олії. Саме ці олії мають такий незабутній аромат! Також ти, мабуть, 
не раз помічав: якщо різко стиснути помаранчеву шкірку, з неї полетить безліч духмяних 

бризок. 
Тепер настав час експериментувати!

Зима — це саме той період, коли ми досхочу ласуємо апельсинами. Пропонуємо тобі не 
тільки насолоджуватися  смаком позитивних помаранчевих плодів, а ще й провести 

цікаві експерименти з їхньою шкіркою.

Апельсинові експерименти

Зима — найчарівніша пора року.  Сніг, падаючи на землю, перетворює все на казку. Пропонуємо тобі стати 
справжнім чарівником і власноруч  розфарбувати будиночок, прикрасивши його снігом із вати.

Тобі знадобляться фломастери, 
вата і клей-олівець.

КРЕАТИВЧИК    

ЕКСПЕРИМЕНТУЙМО

Розфарбуй малюнок та за 
допомогою клею-олівця прикрась 

його шматочками вати.



Зима — це саме той період, коли ми досхочу ласуємо апельсинами. Пропонуємо тобі не 
тільки насолоджуватися  смаком позитивних помаранчевих плодів, а ще й провести 

цікаві експерименти з їхньою шкіркою.
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ДБАЙЛИВИМ БАТЬКАМ

Ми шукаємо для вас книги,
що допоможуть вам бути щасливими батьками...

      Януш Корчак – видатний польський педагог і 
письменник. Він загинув у газовій камері фашистського 
концтабору разом із 200 вихованцями свого Дому Сиріт, 
відмовившись від пропозиції врятуватися і покинути 
дітей. Одна з найвідоміших його книг –

                        "Як любити дитину". 
Спробуйте заглянути на її сторінки, може, саме там ви 
знайдете те, що шукали… 

Десять заповідей Януша Корчака для батьків:
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  1. Не чекай, що твоя дитина буде такою, як ти, чи такою, як ти хочеш. Допоможи їй 
стати не тобою, а собою.

2. Не вимагай від дитини плати за все, що ти для неї зробив. Ти дав їй життя, як вона 
може віддячити тобі? Вона дасть життя іншому, той — третьому, і це незворотний закон 
вдячності.

3. Не зганяй на дитині своїх образ, щоб у старості не їсти гіркого хліба. Бо що посієш, те 
й зійде.

4. Не стався до проблем дитини зверхньо. Життя дане кожному по силі, і будь певен: 
для дитини воно важке не менше, ніж для тебе, а може бути, і більше, оскільки у неї 
немає досвіду.

5. Не принижуй!

6. Не забувай, що найважливіші зустрічі людини — це її зустрічі з дітьми. Звертай більше 
уваги на них: ми ніколи не можемо знати, кого ми зустрічаємо в дитині.

7. Не муч себе, якщо не можеш зробити чогось для своєї дитини. Муч, якщо можеш, але 
не робиш. Пам’ятай: для дитини зроблено недостатньо, якщо не зроблено все.

8. Дитина — це не тиран, який заволодіває всім твоїм життям, не тільки плід від плоті 
і крові. Це та дорогоцінна чаша, яку Життя дало тобі на зберігання і розвиток в ній 
творчого вогню. Це вільна любов матері і батька, у яких буде рости не “наша”, “своя” 
дитина, але душа, дана на зберігання.

9. Умій любити чужу дитину. Ніколи не роби чужій того, що не хотів би, щоб робили 
твоїй.

10. Люби свою дитину будь-якою — неталановитою, невдахою, дорослою. Спілкуючись
із нею, радій, бо дитина — це свято, яке поки що з тобою.
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Сьогодні  мені хочеться 
приготувати щось таке 

ж витончене і вишукане, 
як сама Франція...

Якщо ти хочеш 
відчути справжній 

смак Франції, варто 
приготувати хрусткі 
та ніжні круасани!

КРУАСАНИ З ШОКОЛАДОМ!

СЕКРЕТИ ПРОДУКТІВ

плитка 
шоколаду;

упаковка готового
листкового тіста;

1 яйце; кілька ложок 
борошна;

ложка 
масла;

папір для 
випікання.

1. Розморожуємо листкове тісто. 
Розгортаємо його на присипаному 

борошном столі та розрізаємо 
гострим ножем на видовжені 

трикутники.

2. На широку частину трикутника 
кладемо дольку шоколаду.

3. Загортаємо трикутник у рулет, 
починаючи від широкої сторони, 
та закріплюємо гострий кінчик.

4. Застилаємо деко папером для 
випікання та змащуємо його маслом. 

Надаємо згорнутим рулетикам 
форму півмісяця та викладаємо їх 
на деко. Зверху змащуємо вироби 

збитим яйцем. 

5. Випікаємо круасани близько 15 
хвилин у попередньо розігрітій 

до 220 градусів духовці до 
утворення рум’яної шкірочки.

6. Смакуємо теплі круасани з 
чашечкою ароматного чаю чи какао!

СМАЧНОГО!

Дорогий друже!
Нумо разом готувати традиційні французькі

Для цього нам знадобиться:
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СЕКРЕТИ ПРОДУКТІВ

Круасани – це символ Франції. 
Цікаво, що батьківщиною булочок 

у формі півмісяця є країна Австрія, 
та свою популярність вони 

здобули саме серед французів.

Круасан – це п'янке 
поєднання рум’яної 
хрумкої шкірочки з 

найніжнішою начинкою... 
Завдяки цьому круасани 
завоювали серця не лише 
французів, але й жителів 
безлічі інших країн світу!

Круасан з чашечкою кави, 
гарячого шоколаду чи какао – це 

традиційний французький сніданок, 
з якого обов’язково розпочинається 

день як дітей, так і дорослих.

Саме у Франції круасани почали готувати 
з листкового тіста. Воно створене за 

особливим рецептом, коли надзвичайно 
тонкі шари тіста чергуються з тонкими 

прошарками масла. Завдяки такій 
структурі при випіканні масло розтає, 

а тоненькі шари тіста залишаються 
розділеними. Це додає випічці 

особливої легкості та хрусткості.

Перше листкове тісто було винайдене у 
Франції, і сталося це зовсім випадково: 

підмайстер пекаря забув додати 
вершкове масло у борошно та спробував 
виправити ситуацію — замішав шматки 
масла вже до готового тіста. Тепер цей 

рецепт популярний у всьому світі!

Круасани бувають як солодкі, так і солоні, а часто їх готують і взагалі без начинки! Що ж можна 
покласти всередину круасана? Варіантів — море! Улюбленими наповнювачами є шинка і сир, шоколад, 

ванільний та мигдальний креми, ягоди, фрукти та сухофрукти, горіхи, цедра, кориця з цукром, 
згущене молоко, варення і джеми… Круасани – це справжній простір для втілення фантазії!

Листкове тісто готують, загорнувши 
у нього шматок масла. Таке тісто 
багато разів згортають та знову 

і знову тонко розкачують.

Кількість тонких шарів 
у листковому тісті може бути 

вражаючою – від 16 до 256!

Найкращі на світі у Франції ранки,
Бо в Франції – і найсолодші сніданки!

Уранці я з’їв круасани до чаю – 
Тепер цілий день я неначе літаю!



vk.com/vkysniashki_ot_sashki facebook.com/vkysniahski

Шановні дбайливі батьки!
Порадуйте свою малечу –

передплатіть для неї журнал "САШКА"!

Пропонуємо вам заощадити власний час та припинити бігати містом у пошуках журналу "САШКА"! 
Передплата триває! Швидше вирушайте до найближчого відділення "Укрпошти" або передплатіть онлайн на 
сайті presa.ua улюблений журнал "САШКА" за індексом 98116 – і його приноситимуть прямо у вашу поштову 
скриньку.

Назва 
видання Індекс 1 місяць 3 місяці 6 місяців 9 місяців

Журнал 
"САШКА" 98116 17 грн

10 коп
51 грн
30 коп

102 грн
60 коп

153 грн
90 коп

                            

Дорогий наш читачу, у тебе є унікальна 
можливість виграти окуляри віртуальної 

реальності — VR BOX!

У кожному номері: конкурси, призи та кольорові наклейки.

- КОМІКС
- МАЛЮЙМО
- ГРАЙМО ТА МІРКУЙМО
- ПОДОРОЖУЙМО
- KIDS ENGLISH

- КРЕАТИВЧИК
- ЕКСПЕРИМЕНТУЙМО
- СЕКРЕТИ ПРОДУКТІВ
- ДБАЙЛИВИМ БАТЬКАМ

Передплату замовте лише за хвилинку –
і буде чим вдома зайняти дитинку!

                            

Для участі у конкурсі необхідно надіслати відео у наші со-
ціальні мережі, на якому ти робиш відеоогляд журналу, експери-
ментуєш із САШКОЮ або готуєш за його рецептом.

Відео приймаються до 15 березня 2017 р. Ми в свою чергу 16 березня  
додамо ваші відео на наш YouTube-канал "Журнал САШКА". Переможцем 
стане той, хто до 30 березня 2017 р. набере найбільшу кількість переглядів 
під своїм відео на YouTube - каналі.  

Не проґав свого шансу виграти окуляри віртуальної реальності! 

Проводь час яскраво – із САШКОЮ завжди цікаво! 

Друже, у нас знову конкурс!

Відео знімай - віртуальні 
окуляри вигравай!

Наші контакти :
- 38500, Полтавська область, 

смт Диканька, вул. Лісна, 9
-SashkaRead@gmail.com
-https://vk.com/vkysniashki_

ot_sashki
-Вайбер - 066-634-56-21


