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ЗМІСТ

Дорогий читачу!
   Сашка, Наташка, котик Черепашка і Сонях з радістю запрошують тебе до захопливої подорожі сторінками 
журналу! Разом з героями ти відвідаєш незвичайну країну Нідерланди, познайомишся там із феями тюльпанів та 
допоможеш врятувати квіти від злого Квіткожера. А також навчишся готувати веселі бутерброди, познайомишся 
з новими англійськими словами, розв’яжеш безліч розвивальних завдань, проведеш дивовижно красивий 
експеримент, надихнешся атмосферою весни та власноруч підготуєш подарунки до 8 Березня. Проводь час із 
користю! Із Сашкою завжди цікаво!

Злата,
м. Зіньків

https://www.facebook.com/zhurnalsashka/

Мирослав,
м. Українськ

Поліна,
м. Полтава

Діма,
м. Боярка

Вероніка та її друзі, 
м.  Івано-Франківськ

https://vk.com/vkysniashki_ot_sashki
Дякуємо всім за участь у різдвяному конкурсі, 
переможці вже отримали смаколики від САШКИ!

Надсилайте фото, 
як ви читаєте 

журнал "САШКА"!
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Любий друже, запрошуємо тебе дізнатися про наші пригоди у 
Нідерландах – країні тюльпанів!

Комікc "Феї тюльпанів"
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КОМІКС
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КОМІКС
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КОМІКС
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КОМІКС

Дорогий друже! У цьому випуску ти разом з героями журналу познайомився з феями тюльпанів і 
допоміг врятувати свято 8 Березня від витівок лиходія Шкодмена та його помічника Квіткожера! 

У наступному випуску ти довідаєшся про нові пригоди Сашки, Наташки, котика Черепашки та 
Соняха на планеті Грасія!
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МАЛЮЙМО

Розфарбуй 
САШКУ

наклейка
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Місце для твого малюнка
ршити та розфарбувати

Цікавинки

Вчимося малювати разом 
із Наташкою

Цикл життя метеликів складаєть-
ся з чотирьох фаз: яйце, гусениця, 
лялечка й імаго (метелик).

Метелики пробують їжу, стоячи 
на ній. Це тому, що їхні смакові 
рецептори розміщені на лапках.
 
Середня тривалість життя ме-
телика – 2-3 тижні. Проте існу-
ють метелики, які живуть лише 
декілька днів чи навіть годин, 
наприклад, метелик-одноденка. 
Бувають серед них і довгожителі: 
тривалість життя монарха сягає 
9 місяців, а рекордсменом вва-
жається лимонниця, яка живе до 
13 місяців!

Найбільший метелик у світі – ат-
такус атлас. При розмаху крил 
у 30 см його часто помилково 
сприймають за пташку.

Метелик – чудесне на світі створіння, 
Він надихає мої творчі вміння! 
Лиш тільки побачу цю дивну красу – 
Відразу я пензлик і фарби несу!

1 2

3 4

5

МАЛЮЙМО



10

ГРАЙМО ТА МІРКУЙМО

        Тільки-но весняне сонечко зігріває землю, крізь торішнє пале листя 
пробивається зелена травичка. Одразу в небі з’являються зграї птахів, які по-
вертаються до рідного краю з далеких теплих країн.                                                          
        Розфарбуй птахів, які летять направо, жовтим олівцем, наліво – синім.

наклейка

Цікавинки
Існує близько десяти тисяч сортів 

тюльпанів, серед них є чорні і 
сині, махрові і гладкі, маленькі 
і розміром з тарілку, низенькі і 

висотою більше метра. 
Період цвітіння у більшості тюль-

панів  становить 12-14 днів.  

наклейка

      Друже, знайди та порахуй усі тюльпани на ст. 10, приклей 
наклейку із відповідним числом у фіолетовий кружечок. 
Після цього знайди і порахуй усі вісімки на ст. 11 та приклей 
НАКЛЕЙКУ із відповідним числом у блакитний кружечок. 
Чого більше – вісімок чи тюльпанів? Постав між цифрами знак  
більше “>“, менше “< “ або “=”. 

Допоможи феї дістатися до тюльпана. 
Домалюй квіточки до кінця шляху в 

заданому порядку.
 

З'єднай цифри по 
порядку та розфарбуй.
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ГРАЙМО ТА МІРКУЙМО

8 Березня Наташці подарували багато квітів, які вона дбайливо 
розставила по вазах! Запиши назви квітів у клітинки поряд із ними. 
Літери, зображені на вазах, слугуватимуть тобі підказкою. 
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наклейка

Використовуючи НАКЛЕЙКИ, приклей 
поруч із кожною квіткою геометричну 

фігуру, на яку схожі її пелюстки. Цікавинки
8 Березня – Міжнародний жіночий день, свято вес-
ни та краси. Традиційно в цей день прийнято вітати 
всіх дівчаток, жінок і бабусь квітами та подарунка-
ми. 

Раніше історія виникнення свята мала зовсім інший 
сенс, ніж вкладають у нього зараз, і була пов’язана 
з боротьбою за рівні права чоловіків і жінок. Саме 
з таким зверненням 107 років тому виступила на 
Міжнародній жіночій конференції відома побор-
ниця прав жінок Клара Цеткін, це і стало причиною 
започаткування свята.  

Зараз 8 Березня святкують у 40 країнах світу. 

Постав літери на свої місця і дізнайся, що САШКА  
збирається подарувати Наташці на свято.

Р       И       Ф       П       А       м       У



Підсумки акції "Медальки збирай – на футболку міняй!"
               Протягом 4 місяців наші читачі з нетерпінням чекали чергового новенького випуску журналу, щоб зібрати заповітні медалі для ''САШКОЛЬОТА’’. Зібравши всі медалі, фотографувалися та над-
силали листи. За це кожен учасник акції вже отримав новеньку фірмову футболку від САШКИ, а деякі вже навіть встигли надіслати нам фотографії в них. Щиро дякуємо всім за активну участь! Ми раді 
дізнатися, що САШКУ люблять і читають у всіх куточках нашої країни! Пишаємося, що у нас такі завзяті, талановиті та розумні читачі!  
 Чекайте на нові акції та конкурси від САШКИ, беріть у них активну участь та гарантовано отримуйте подаруночки! Читайте українською! З САШКОЮ завжди цікаво!

Анна, 8 років, та Захарій,
5 років, Нестеруки, м. Рівне Дмитро, 6 років,

м. Полтава

Вероніка, 6 років,
м. Полтава

Максим, 7 років,
смт Диканька Полтавської області

Василіса, м. Полтава Назар, 4 роки, смт Диканька 
Полтавської області

Мирослав, 7 років, м. Українськ Донецької 
області

Брати  Данилейки: Артем, 5 років, та Максим, 10 років, м. Полтава 
Поліна, 4 роки, с. Чернечий Яр 

Диканського району Полтавської області

Олександр, 6 років, 
м. Київ Кирило, 8 років, с. Стасі 

Диканського району Полтавської області

Артем, 5 років, м. Полтава
Анастасія, 7 років, 

смт Диканька Полтавської області



Підсумки акції "Медальки збирай – на футболку міняй!"
               Протягом 4 місяців наші читачі з нетерпінням чекали чергового новенького випуску журналу, щоб зібрати заповітні медалі для ''САШКОЛЬОТА’’. Зібравши всі медалі, фотографувалися та над-
силали листи. За це кожен учасник акції вже отримав новеньку фірмову футболку від САШКИ, а деякі вже навіть встигли надіслати нам фотографії в них. Щиро дякуємо всім за активну участь! Ми раді 
дізнатися, що САШКУ люблять і читають у всіх куточках нашої країни! Пишаємося, що у нас такі завзяті, талановиті та розумні читачі!  
 Чекайте на нові акції та конкурси від САШКИ, беріть у них активну участь та гарантовано отримуйте подаруночки! Читайте українською! З САШКОЮ завжди цікаво!

Нікіта, 9 років, м. Черкаси Злата, 6 років, м. Полтава

Олексій, 5 років, м. Одеса

Катя, 12 років, м. Полтава
Павло, 4 роки, м. Одеса

Софійка, 5 років,  смт Ди-
канька Полтавської області

Сестри Максимчук: Софія, 8 
років, та Марія, 4 роки, 

м. Київ

Анна, 6 років, м. Миколаїв Іванка, 12 років, с. Жовтанці Кам’янка-Бузький 
району Львівської області

Анастасія, 7 років, 
смт Диканька Полтавської області

Маргарита, 6 років, с. Чернечий 
Яр Диканського району

 Полтавської області

Микола, 10 рокiв,
 смт Диканька Полтавської 

області
Володимир, 6 років, м. Одеса

Анастасія, 5 років, 
смт Диканька Полтавської 

області



Нідерланди
Нідерланди – це королівство, у 

якому є король і королева!

Вітряки – це символ Нідерландів!
У давнину їх будували, щоб 

висушувати землю: за допомогою 
вітряків відкачували воду.

Нідерланди здавна ведуть 
боротьбу з морем, відво-
йовуючи в нього землі. 
Цікаво, що половина 

території країни лежить 
нижче рівня моря.

Нідерландці не лише воюють 
з морем, але й товаришують.
Вони – знамениті мореплав-

ці та майстерні будівничі 
кораблів!

Нідерланди – це країна тюльпанів!

Сотні тисяч туристів зі всього світу з’їжджаються у Ні-
дерланди навесні! Адже в цей час розквітають безкраї 

тюльпанові поля та на короткі два місяці відкривається 
унікальний парк квітів Кекенхоф.

В історії Нідерландів є відомий факт, пов’язаний 
з тюльпанами: 380 років тому країну захопила 

“тюльпанова лихоманка“. У цей час за кілька 
цибулин рідкісного сорту тюльпанів можна було 
купити будинок або чимало домашньої худоби, а 
дівчина з приданим у вигляді цибулин тюльпанів 

вважалася багатою нареченою.

Semper Augustus – 
“серпень назавжди“ – це 
найдорожча квітка часів 
“тюльпанової лихоман-
ки“. Одна її цибулина 
коштувала кілограм 

золота!
14

ПОДОРОЖУЙМО

Тюльпанові поля з висотипташиного польоту

Королівський парк квітів 

Кекенхоф

Допоможи тюльпанам стати кольоровими!



Нідерланди – це країна тюльпанів!

Столиця Нідерландів – Амстердам – стоїть на воді, 
місто пронизане каналами і всіяне тисячами мостів.

Нідерланди розташову-
ються на півночі Європи.

Нідерланди часто називають Голландією – за назвою 
двох найвідоміших провінцій країни.

наклейканаклейка

Як ти гадаєш, чого в Амстердамі біль-
ше – велосипедів чи людей? 

ПОРАХУЙ ТА ДІЗНАЙСЯ!

Приклей НАКЛЕЙКИ у відповідні місця, щоб утворилася правильна нерівність.

Друже! Жителі Нідерландів 
хочуть навчити тебе будувати 

кораблі!

15

ПОДОРОЖУЙМО

У Нідерландах усі їздять на 
велосипедах, навіть королева!

Познайомся з будовою корабля та розфарбуй 
пронумеровані деталі різними кольорами:

1. Корпус     2. Щогла         3. Вітрило           
4. Рубка        5. Штурвал    6. Ілюмінатори   
7. Якір           8. Прапор      9. Канати
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ГРАЙМО ТА МІРКУЙМО
      Подорожуючи Нідерландами, ми встигли залетіти у популярне серед тури-
стів село Кіндердайк. Цікавим є те, що тут дуже добре збереглася група з 19 
вітряків, які раніше служили для відкачування води. Друже, якого вітряка не 
вистачає в кожному рядку? Використовуючи НАКЛЕЙКИ, доповни кожен ряд 
необхідним вітряком. 

Село Кіндердайк, Нідерланди

наклейка

наклейка

наклейка

          Село Кіндердайк було побудоване на заболочених зем-
лях, і лише копітка праця людей дозволила зробити міс-
цевість придатною для життя. 
       Дізнайся, до якого листочка добереться жабка: намалюй 
її шлях, дивлячись на схему.
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ГРАЙМО ТА МІРКУЙМО

Щороку в Нідерландах проводиться найбільший у світі парад суден.  
Допоможи знайти на параді кораблі та їхні тіні! 

Домалюй ще один пароплав та хвилі під ним.

Хитра задача
       Амстердам – це алмазна 
столиця Європи. Тут уже понад 
400 років із покоління в по-
коління передаються секрети 
майстерності обробки коштов-
них каменів. Тому камені з Ам-
стердама високо цінуються у 
всьому світі. 
     Здогадайся, який алмаз при-
дбав собі на пам'ять кожен з 
друзів, якщо САШКА купив не 
рожевий і не червоний, Наташ-
ка – не синій і не червоний, а 
котик Черепашка – не рожевий 
і не синій. З'єднай лініями алма-
зи та їхніх власників. 
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КРЕАТИВЧИК
Зроби своїм

и рукам
и л

истівку в под
арунок н

а 8 Б
ерезн

я!

Ц
я л

истівка чуд
ерн

ац
ька! К

ол
и її закриваєш

, м
етел

ик сід
ає н

а квітку, а від
криєш

 – зл
ітає вгору!

М
атеріали:

В
іт
а
ю
!

В
іт
а
ю
!

1. Виріж
 листівку по червоних лініях                         .

2. Наклей листівку на зворотний бік кольорового картону.
3. Відріж

 зайвий картон навколо листівки.
4. Зігни листівку по пунктирній лінії               
картоном

 усередину.
5. Виріж

 м
етелика по ж

овтих лініях                       , трим
аю

чи 
листівку зігнутою

. Усі білі ділянки при цьом
у 

м
аю

ть відпасти.
6. Зроби надрізи по блакитних лініях                           тю

льпана. 
7. Відкрий листівку та загни тю

льпан і м
етелика всередину по 

ш
трих-пунктирних лініях                               .

8. Напиш
и всередині листівки привітання.
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KIDS ENGLISHВивчай англійську разом 
з Сашкою!

Друже, продовжуємо вивчати англійський 
алфавіт. Цього разу вивчаємо літери Bb та Ss.

[ бі ]
[ ес ]

Наведи літери та пропиши рядочки.

Spring will bring rain. 
Spring will bring sun. 
Spring will bring fun for everyone! 

Спрін уіл брін рейн.  
Спрін уіл брін сан.  
Спрін уіл брін фан фор евріуан. 

Весна принесе дощ.
Весна принесе сонце.
Весна принесе  всім веселощі.

САШКА зібрався пускати паперові кораблики. До-
поможи йому дістатися до найближчого струмочка, 

пройшовши шлях лише по літерах B b та S s.

Любий друже, шукай колекційні наклейки "English alphabet" у 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! 

наклейка наклейка

Знайди і підрахуй усіх “bird“ та “butterfly“, яких зна-
йдеш на сторінці. Кого більше, а кого менше? Вико-
ристовуючи наклейки з їхніми зображеннями, зроби 
нерівність правильною. 

B

b

s

S

B

B

B

b

b

b

S

S

s

s

s

T

T

T

A

A

A

a

a

L

l

lK

k

k

k

t

t

Вutterfly 
[батефла’й] – 

метелик

Вird [бьо’д] – пташка

Вear [бее’] – ведмідь

Squirrel [скуі’рел ] – білка

Sun [са’н] – сонце Spring [спрі’н] – весна
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КРЕАТИВЧИК

Тюльпани оригамі
1. Користуючись схемою, виготов 
тюльпани з кольорового паперу.
2. Скрути тоненьку  трубочку-ніжку 
із зеленого паперу та зафіксуй її бо-
ковий край клеєм.
3. Устав трубочку в отвір у денці 
тюльпана.
4. Виріж із зеленого паперу 
видовжені листочки та при-
клей до ніжок.
5. Зв’яжи квіти у букет.
6. Подаруй букет на свято 
8 Березня дорогій для тебе 
людині!

КВІТКОВЕ ОЗЕРОЕКСПЕРИМЕНТУЙМО

ШАБЛОН 1. Вирізаємо квіти із кольо-
рового паперу, користуючись 

шаблоном.
2. Загортаємо пелюстки квіток 

усередину.

3. Наливаємо в красиву скляну посудину воду та пускаємо 
на неї квіти пелюстками догори. 

Спостерігаємо, як квіти на очах оживають і
 починають розпускати свої пелюстки!

Чому так відбувається?
Папір складається із безлічі 

дрібних волокон. 

Під час згину ці волокна 
пошкоджуються. Контактуючи 
з водою, пошкоджені волокна 
першими зазнають її впливу 
і починають вбирати вологу. 

Увібравши воду, волокна набря-
кають, товстішають і прагнуть 

випрямитися.
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ДБАЙЛИВИМ БАТЬКАМ

Топ-10 весняних ідей
          Нарешті настала довгоочікувана весна! Незабаром ми заховаємо на далекі полиці в шафі теплі й об'ємні 
куртки, светри та вовняні шапки. Також з'явиться більше часу для прогулянок на свіжому повітрі.  Надворі 
вже прекрасна погода, а в душі погода повинна бути прекрасною завжди, тому настає пора складати список 
обов'язкових справ, які потрібно зробити з дитиною цієї весни. Адже ми часто нудьгуємо на звичайних прогу-
лянках, забуваючи про безліч приємних дрібниць, які можуть зробити спогади нашої дитини про весну 2017 
року незабутніми.  Відтак пропонуємо вам топ-10 справ, які варто зробити разом із дітьми навесні. 

1. Пробігтися під 
теплим дощем по 
калюжах у гумових 
чобітках та запусти-
ти декілька паперо-
вих кораблів.

2. Змайструвати разом шпаківню 
і повісити на подвір’ї. Виготови-
ти її можна абсолютно з різних 
матеріалів, навіть з пластикових 
пляшок та пакетів з-під соку.  

3. Разом розмалювати 
крейдою асфальт.

4. Влаштувати пікнік із друзями у квіту-
чому вишневому або яблуневому садку, 
обов'язково прихопивши з собою м'яча.

5. Запустити повітря-
ного змія. Адже це 
набагато крутіше, ніж 
сидіти та грати на план-
шеті або за комп’юте-
ром!

6. Сплести 
вінок із квітів, а 
також назбирати 
білих пухнастих 
кульбабок і по-
ганятися одне за 
одним, задуваю-
чи їх.

7. На вихідних влаштувати 
сімейний похід з наметом 
та вогнищем. 

8.  Пускати райдужні 
мильні бульбашки на 
свіжому повітрі.

9. Знайти квіточ-
ку бузку з трьо-
ма або п’ятьма 
пелюстками на 
щастя.

10. Разом 
посадити квітку, 
кущ або дерево у 
дворі чи в парку.

Шановні наші дбайливі батьки, проводьте час із дітьми з користю, обіймайте, цілуйте та говоріть, 
як ви їх любите, незалежно від пори року і дня тижня.



Соняху, а яка в нідерланд-
ців улюблена страва?

О, вони великі шану-
вальники різноманітних 
бутербродів!

Любий друже! Нумо разом готувати 

ВЕСЕЛІ БУТЕРБРОДИ!

1 скибка                                  
будь-якого  
житнього 

хліба;

1 скибка 
плавленого 

сиру;

1 яйце; 1 листок 
салату;

2 маслини; маленька 
скибка 

помідора.

1.  Беремо стільки скибок 
хліба, скільки ми хочемо 

зробити бутербродів.

2. Накриваємо кожну 
скибку листком салату.

3. Поверх салату викладаємо 
скибочки сиру.

4. Прикрашаємо бутерброди яйцями, помідором 
та оливками так, щоб утворилися веселі смайли!

Смачного!

Для цього нам знадобиться:
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Нідерландці не їдять гарячих обідів: до столу 
в них прийнято подавати різноманітні види 

бутербродів.

Чим бутерброд відрізняється від сандвіча?
Бутерброд має один шматок хліба, 

а сандвіч – два!

Нідерланди – морська країна, тож 
недивно, що її жителі є 

великими шанувальниками риби.

Сирний ринок в Нідерландах

Нідерландські сири всесвітньо відомі: щороку 
країна продає 500 мільйонів кілограмів сиру!

О, я теж! Мабуть мої предки 
родом із Нідерландів!

Одним з улюблених ласощів нідер-
ландців є оселедець. Його можна 

купити прямо на вулиці – в одному 
зі спеціальних кіосків.

Цікаво, що місцеві жителі їдять оселедець доволі 
незвичним способом: вони високо піднімають ри-
бинку за хвостик та відкушують, закидаючи голову 
назад. Такий спосіб поїдання оселедця став справж-
нім національним символом і дуже веселить тури-
стів!

Також у країні великою популярністю 
користуються хот-доги з оселедцем!
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Шановні дбайливі батьки!
Порадуйте свою малечу –

передплатіть для неї журнал "САШКА"!

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

- КРЕАТИВЧИК
- ЕКСПЕРИМЕНТУЙМО
- СЕКРЕТИ ПРОДУКТІВ
- ДБАЙЛИВИМ БАТЬКАМ

https://www.facebook.com/zhurnalsashka/ https://vk.com/vkysniashki_ot_sashki

У кожному номері: конкурси, призи та кольорові наклейки.

Проводь час яскраво – із САШКОЮ завжди цікаво!

Назва 
видання Індекс 1 місяць             3 місяці             6 місяців

Журнал 
"САШКА" 98116       17 грн                 51 грн               102 грн

10 коп.                30 коп.               60 коп.

3 місце: Іванка Небораць, 
12 років, с. Жовтанці,

Кам’янка-Бузький район 
Львівської області.

               Переможницею конкурсу малюнків “Новий рік із САШКОЮ“ 
стала Христина Сушко із с. Білокриниця Кременецького району Тер-
нопільської області, назбиравши найбільшу кількість лайків у двох 
соціальних мережах!
          Щиро вітаємо Христинку з перемогою, за яку вона отримала 
санки-льодянки від САШКИ! 
        Дякуємо всім за участь у конкурсі та чудові малюнки, ніхто з 
учасників не залишився без подаруночка! 
             Друзі, проводьте час із користю — беріть участь у конкурсах від 
САШКИ та отримуйте гарантовані подарунки! 

       Наші контакти:
- 38500, Полтавська область, 
смт Диканька, вул. Лісна, 9

- SashkaRead@gmail.com

- https://vk.com/vkysniashki_
ot_sashki

- https://www.facebook.com/
zhurnalsashka/ 

2 місце: Марія Калюжна, 
5 років, с. Великі Будища 

Диканського району 
Полтавської області.

1 місце: Христина Сушко, 7 років, 
с. Білокриниця Кременецького району 

Тернопільської області.

 Підсумки конкурсу 
"Новий рік із САШКОЮ"

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


