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                                                                                    Дорогий читачу! 
             Сашка, Наташка, котик Черепашка і Сонях з радістю запрошують тебе до захопливої подо-
рожі сторінками журналу! Разом з героями ти відвідаєш спекотну країну Іспанію та зіграєш у безком-
промісний футбольний матч проти Шкодмена та його команди. А також навчишся готувати смачні 
цукерки для спортсменів, власними руками виготовиш колоритну танцівницю фламенко, проведеш 
захопливий експеримент із виверженням лави, вивчиш нові англійські слова, розв’яжеш безліч розви-
вальних завдань. Проводь час із користю! Із Сашкою завжди цікаво!

Максим, м. Полтава.

Олександра, м. Полтава.

Каринка з м. Полтава з призами –
смаколиками від САШКИ.

Традиційний щорічний районний фести-
валь ‘‘Мама, тато, я – спортивна сім’я’’,

Полтавський район Полтавської області.
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Любий друже, запрошуємо тебе дізнатися про наші пригоди в Іспанії!

Комікc "Вольова перемога"
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КОМІКС
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КОМІКС
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КОМІКС
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КОМІКС

Любий друже! У цьому випуску ти разом з героями журналу взяв участь у запеклому 
футбольному матчі проти Шкодмена та його помічників і дізнався про надзвичайно важливу 

роль командного духу у здобутті перемоги. 
У наступному випуску ти довідаєшся про нові пригоди Сашки, Наташки, котика Черепашки та 

Соняха у Болгарії!
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МАЛЮЙМО

Розфарбуй 
САШКУ

наклейка
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Місце для твого малюнка
ршити та розфарбуватиЦікавинки

Вчимося малювати разом 
із Наташкою

Я м’яч футбольний вчуся малювати,
Адже з хлоп’ятами люблю його ганяти,

Хоч кажуть, що футбол – не для дівчаток, 
Голи я вмію влучно забивати. 

МАЛЮЙМО

           Перші футбольні м’ячі були ко-
ричневого кольору, потім вони стали 
білими, а своє сучасне чорно-біле за-
барвлення  отримали 47 років тому. 
Саме в той час чемпіонат світу з фут-
болу вперше транслювали у прямому 
ефірі, і плямистий м’яч було добре 
видно на екранах чорно-білих телеві-
зорів.
  Сучасний футбольний м’яч  
складається з 20 білих шестикут-
ників і 12 чорних п’ятикутників. 

1
Намалюй велике коло. 
Це форма м'яча. 

Намалюй п’ятикутник у 
центрі кола.

2
Накресли лінії з кожної 
точки п’ятикутника.

3

Домалюй лінії так, щоб навко-
ло центрального п’ятикутника 
утворилося 5 шестикутників.

4 Проведи лінії від кожної 
точки шестикутників.

5
Розфарбуй п’ятикутники 
чорним кольором.

6
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ГРАЙМО ТА МІРКУЙМО

Розфарбуй футбольні м’ячі зазначеними кольорами за зразком.

       Друже, допоможи нашому юному футболісту, котику Черепашці, пройти 
алфавітний лабіринт від А до Я та приклей НАКЛЕЙКИ з пропущеними літера-
ми на необхідні місця.

Цікавинки
     Футбол з’явився в Англії 
близько 150 років тому та дуже 
швидко поширився світом. Сенс 
гри закладений у її назві, адже 
слово football має в складі два 
слова:  foot – нога та ball – м’яч. 
            Футбольна кричалка ‘‘Оле-
оле-оле!‘‘ походить з Іспанії, де 
слово ‘‘Оле‘‘ вигукували на тан-
цях фламенко.
        Іспанія – сильний супер-
ник на футбольній арені. Країна  
була переможцем чемпіонату 
світу з футболу та двічі ставала 
чемпіоном Європи.  

наклейка

наклейка

наклейка

наклейка

наклейка
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Знайди всі комплекти футбольних форм і поєднай між 
собою стрілочками відповідні шорти та футболки.

         Допоможи друзям зіграти у математичний футбол. Шлях 
м’яча до воріт складається з довгого прикладу. Розв’яжи його та 
забий гол, приклеївши НАКЛЕЙКУ з відповіддю у ворота.

наклейка

наклейка
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ГРАЙМО ТА МІРКУЙМО
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Наташка намагається забити гол, наведи шлях, який 
найшвидше приведе м’яч до воріт.



ФУТБОЛ: САШКА ПРОТИ ШКОДМЕНА



ФУТБОЛ: САШКА ПРОТИ ШКОДМЕНА
Правила гри шукай на сторінці 19
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Це країна живописних гір і мальовничих пляжів, 
чистої води, свіжого повітря та пишної рослинності.

 

 – це сонячна і життєрадісна країна, 

яка розташована в Європі та є 
близькою сусідкою Африки! 

ПОДОРОЖУЙМО

Іспанія нерозривно асоціюється з красивим та 
емоційним танком фламенко. Його виконують 
під запальні мелодії гітари.

          Гітара – символ Іспанії. Зараз це найпопу-
лярніший у світі музичний інструмент, у якому 
живе палка іспанська душа, адже сучасну гітару 
створив саме цей народ. 

Класична гітара має 6 струн. 
Друже, наведи їх ручкою!

        Іспанія має цікаву традицію 
під назвою ‘‘сієста’’. Це обідня пе-
рерва на сон серед робочого дня. 
З першої до шостої години дня 
недосвідчені туристи можуть 
натикатися на зачинені магазини 
та музеї, а життя на вулицях ча-
сом неначе завмирає. Не дивно, 
адже обідня спека в країні може 
сягати більше 40 градусів, проте 
іспанці знайшли чудовий спосіб, 
щоб її уникнути!

      Цікаво: одного разу 
іспанці навіть влаштува-
ли чемпіонат із сієсти. 
Переможцем став Педро 
Соріа Лопес, який зумів 
за 3 хвилини заснути в 
шумному багатолюдно-
му місці та відзначився 
найгучнішим хропінням.

Обидва іспанських сеньйори за-
снули о першій годині дня. Здога-
дайся, хто із них проспав довше.

ІСПАНІЯ

С АТІ СЄ
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ПОДОРОЖУЙМО

Дах будинку Бальо у 
місті Барселона, схожий 

на спину дракона.

Храм Святого Сімей-
ства, схожий на пісоч-

ний замок.

Іспанська мова – одна з найпопулярніших у світі. 
Вона є державною аж у 21 країні!

Hola! 
Ола!

Привіт!

Gracias! 
Грасіас!
Спасибі!

Adiоs!
Адіос!  
Бувай!

Аmour
Амур

Любов

Аmigo 
Аміго
Друг

Поширені чоловічі імена в Іспанії: 
Антоніо, Педро, Дієго, Хосе, Пабло, 

Алехандро,  Габріель, Карлос.
Жіночі: 

Лусія, Паула, Марія, Ірене, Лаура, 
Кармен, Тереса, Ісабель.

Іспанії належать відомі Канарські та Балеарські острови з 
неперевершеною райською природою.

Перед тобою фото Канарських островів, зроблене з кос-
мосу. Порахуй, скільки їх. Впиши сюди відповідну цифру.          Спостерігаючи за іспанцями, легко поміти-

ти їхню життєрадісність і безтурботність. Ві-
домі вони також своїм запальним та емоційним 
характером. Ще іспанці дуже балакучі та гучні, 
легко заводять розмову з незнайомцями на ву-
лиці, дружелюбні, усміхнені, відкриті і завжди 
готові прийти на допомогу.

Домалюй обличчя цьому смайлику так,   
щоб він отримав іспанський характер.

  У давнину Іспанія славилася лицарями. Цікаво, що 
лицарські ордени тут існують і сьогодні.

Наведи лицаря зліва чорним фломастером 
та розфарбуй за зразком.

       Великий іспанський архітектор Антоніо Гауді вмів мислити 
по-іншому і створив неймовірні будівлі, зовсім не схожі на ті, 
до яких ми звикли. Його будинки не мають гострих кутів, усі 
лінії плавні, форми чудернацькі, а кольори яскраві!
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ГРАЙМО ТА МІРКУЙМО

      Спекотний клімат Іспанії чудово під-
ходить для вирощування помідорів, і в 
серпні іспанці отримують щедрий уро-
жай. Відтак щороку в останню середу 
серпня в іспанському місті Буньйоль про-
ходить всесвітньо відомий фестиваль – Ла 
Томатіна. Тисячі туристів з’їжджаються в 
невелике містечко, щоб узяти участь у фе-
стивалі та масштабній битві помідорами. 
 

    Приклей на стеблину НАКЛЕЙКИ із зо-
браженнями помідорів так, щоб їх стало 
порівну з обох боків.

З’єднай лінією точки від 1 до 20 
та розфарбуй.

 

Здогадайся, які помідори пройдуть у 
горлечко банки, та обведи їх у кружечок.

 

 

 

 

 

      Під час Томатіни використо-
вують близько 100 тонн помі-
дорів. Сама ж помідорна битва 
триває годину, і після неї стіни 
навколишніх будинків стають 
червоними, а томатні ріки на 
бруківці дістають до щиколоток. 

   Друже, а ти знаєш, що сік 
із помідорів називають то-
матним? Візьми олівець та 
наведи шлях від помідора до 
склянки з томатним соком.
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ГРАЙМО ТА МІРКУЙМОІспанія – це королівство, а всі його громадяни вважаються підданими короля. 
Доповни логічний ряд необхідними НАКЛЕЙКАМИ із зображеннями корон.

Цікавинка

наклейка

наклейка

        Танець фламенко супро-
воджується гучним стуком 
підборів іспанських чере-
вичків. Також танцівники 
вистукують ритм за допо-
могою цікавих невеличких 
музичних інструментів – 
кастаньєт. На вигляд це дві 
пари зв’язаних між собою 
дерев’яних чи пластикових 
раковин. 
 

          На згадку про Іспанію друзі прихопили з собою багато сувенірів. Але, гра-
ючись, котик Черепашка змішав їх з іншими предметами. Допоможи знайти 
зайві речі та закресли їх. 

У травні 2017 року в іспанському місті Барселона пройде один з етапів всесвітньо 
відомих автоперегонів ‘‘Формула-1’’. Знайди 3 однакових зображення автомобіля.



 

d
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KIDS ENGLISH Вивчай англійську разом 
з Сашкою!

Продовжуємо вивчення англійського алфавіту. 
Цього разу вивчаємо літери Ff та Cc.

Наведи літери та пропиши рядочки.

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! 

F f  [ еф ]
C c [ сі ]

Сup [кап] – кубок 

Cloud [кла’уд] – хмара 
Football [фу’тбол] – футбол 

Приклей наклейку із зображенням 
сup [кап] – кубка на відповідне місце. 
Допоможи Сашці та Соняху дістатися 
кубка, з’єднавши цифри по порядку. 

наклейка

Footballer 
[фу’тболе] – 

футболіст 

С f c F 

Розфарбуй сandy [ке’нді] — цукерку з великою літерою F — синім кольором, 
з маленькою f — червоним, великою С — жовтим, з маленькою с — зеленим.

Football boots  
[фу’тбол бутс] – 
футбольні бутси

We are a team!  
[уі а е тім] – 
Ми команда!

We are winners!
[уі а уі’нез] – 

Ми переможці!
1 

1 2 
2 

3 3 4 
4 

5 

5 
6 

6 

7 7 
8 

9 

10 

Матеріали для гри: гральний кубик та м’яч (виріж його з цієї сторінки і наклей на монетку номіналом у 10 копійок).
Кількість учасників: 2.
Мета гри: першому забити три голи супернику. Можна ускладнити завдання та грати до більшої кількості голів за домовленістю.
Правила гри
Оберіть, хто грає за команду Сашки, а хто – за Шкодмена. Команда Сашки ходить по жовтих стрілочках, команда Шкодмена – по чор-
них. Визначтесь, хто ходить першим. На початку гри м’яч стартує з цифри 1. Кидайте гральний кубик та проходьте відповідну кількість 
кроків по цифрах. Гравець ходить доти, доки не заб’є гола або доки м’яч не перейде до суперника. М’яч переходить до суперника, 
якщо ти зупиняєшся на червоній зірочці. У такому разі віддаєш м’яч найближчому супернику на полі ( 7     1, 3      6, 4     2).
Якщо ти зупиняєшся на блакитному кружечку, то переходиш по блакитній стрілочці вперед і продовжуєш грати далі. Після забитого 
гола м’яч отримує суперник і стартує зі своєї цифри 1. Гол зараховується, якщо ти зупиняєшся на цифрі 8 або проходиш через неї.



 

d

19

ЕКСПЕРИМЕНТУЙМОВиверження лави!
      Друже! Пропоную тобі про-
вести цікавий експеримент із 
виверженням підводного вул-
кана!

1. Налий півсклянки води. 
Висип у неї харчовий 
барвник та розмішай.

2. За допомогою ложки 
акуратно налий зверху 

води шар олії.

3. Кинь у склянку ши-
пучу таблетку.

4. Спостерігай за кра-
сивим ‘‘виверженням 

лави’’!

                                                              
                                                                          Чому так відбувається?
•  Олія легша за воду, тому вона не тоне, а залишається плавати зверху.
•   У шипучій таблетці містяться речовини, які при контакті з водою починають бурхливо взаємодіяти. 
У результаті цих хімічних реакцій виділяються бульбашки газу.
•   Бульбашки вириваються нагору і разом із собою підіймають краплинки води.
•  Ці краплинки, потрапляючи в олію, не можуть з нею змішатися, а тому плавають у її товщі у вигляді красивих кульок.

– будь-яку шипучу таблетку;   – олію;
– харчовий барвник;                   – воду;
– склянку;                                      – ложку.

Матеріали для гри: гральний кубик та м’яч (виріж його з цієї сторінки і наклей на монетку номіналом у 10 копійок).
Кількість учасників: 2.
Мета гри: першому забити три голи супернику. Можна ускладнити завдання та грати до більшої кількості голів за домовленістю.
Правила гри
Оберіть, хто грає за команду Сашки, а хто – за Шкодмена. Команда Сашки ходить по жовтих стрілочках, команда Шкодмена – по чор-
них. Визначтесь, хто ходить першим. На початку гри м’яч стартує з цифри 1. Кидайте гральний кубик та проходьте відповідну кількість 
кроків по цифрах. Гравець ходить доти, доки не заб’є гола або доки м’яч не перейде до суперника. М’яч переходить до суперника, 
якщо ти зупиняєшся на червоній зірочці. У такому разі віддаєш м’яч найближчому супернику на полі ( 7     1, 3      6, 4     2).
Якщо ти зупиняєшся на блакитному кружечку, то переходиш по блакитній стрілочці вперед і продовжуєш грати далі. Після забитого 
гола м’яч отримує суперник і стартує зі своєї цифри 1. Гол зараховується, якщо ти зупиняєшся на цифрі 8 або проходиш через неї.

Для цього візьми:
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КРЕАТИВЧИК

1. Виріж ділянку сторінки з фігуркою танцівни-
ці по білій пунктирній лінії.
2. Наклей її на картон за допомогою клею-олів-
ця.
3. Коли клей висохне, акуратно виріж фігурку 
танцівниці маленькими ножицями.
4. Виріж віяло, зігни його по пунктирних лініях 
та приклей до руки танцівниці.
5. Виріж червоні смужки. Зроби на них багато 
дрібних надрізів. Важливо: розрізи роби не до 
кінця – зупиняйся біля чорної лінії.
6. Приклей смужки до сукні танцівниці (зразок 
на фото).
7. Виріж підставку, наклей її на картон та знову 
виріж разом із картоном. Зігни по пунктирній 
лінії. Приклей підставку до зворотного боку фі-
гурки танцівниці (див. фото).

ПІД
СТ

АВ
КА

ТАНЦІВНИЦЯ ФЛАМЕНКО
Ми шукаємо для вас книги,

що допоможуть вам бути щасливими батьками...

Як стати ‘ ‘лінивою мамою‘‘?
       Часто трапляється так, що батьки надмірно опікуються своїм чадом: кроку не 
дають ступити самостійно, у всьому постійно контролюють дитину, а потім, вибив-
шись із сил, скаржаться на її повну інфантильність та несамостійність, не замислю-
ючись над тим, що самі спричинили таку поведінку. 
       Популярний блогер-психолог із великим досвідом роботи (учитель, вихователь, 
викладач у коледжі, HR-консультант, двічі мама)  Анна Бикова пропонує власний 
погляд на питання виховання дитини в своїй книзі “Самостійна дитина, або Як 
стати “лінивою мамою”. Авторка наводить приклади зі свого приватного життя та 
роботи щодо виховання дітей, ділиться спостереженнями і роздумами, запрошує 
разом поміркувати: чи потрібно завжди бути супертурботливими батьками, а чи 
варто іноді "вмикати ліниву маму", яка залишає дитині простір для самостійного 
вирішення завдань. Анна запевняє: для того, щоб ваша малеча стала самостійною, 
теж потрібні умови. Адже якщо завжди підказувати, допомагати і радити, вона так 
і не навчиться нічого робити самотужки. Тому мамі просто необхідно періодично 
лінуватися, усвідомлюючи, що це робиться в інтересах дитини.
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ДБАЙЛИВИМ БАТЬКАМ
Ми шукаємо для вас книги,

що допоможуть вам бути щасливими батьками...

Як стати ‘ ‘лінивою мамою‘‘?
       Часто трапляється так, що батьки надмірно опікуються своїм чадом: кроку не 
дають ступити самостійно, у всьому постійно контролюють дитину, а потім, вибив-
шись із сил, скаржаться на її повну інфантильність та несамостійність, не замислю-
ючись над тим, що самі спричинили таку поведінку. 
       Популярний блогер-психолог із великим досвідом роботи (учитель, вихователь, 
викладач у коледжі, HR-консультант, двічі мама)  Анна Бикова пропонує власний 
погляд на питання виховання дитини в своїй книзі “Самостійна дитина, або Як 
стати “лінивою мамою”. Авторка наводить приклади зі свого приватного життя та 
роботи щодо виховання дітей, ділиться спостереженнями і роздумами, запрошує 
разом поміркувати: чи потрібно завжди бути супертурботливими батьками, а чи 
варто іноді "вмикати ліниву маму", яка залишає дитині простір для самостійного 
вирішення завдань. Анна запевняє: для того, щоб ваша малеча стала самостійною, 
теж потрібні умови. Адже якщо завжди підказувати, допомагати і радити, вона так 
і не навчиться нічого робити самотужки. Тому мамі просто необхідно періодично 
лінуватися, усвідомлюючи, що це робиться в інтересах дитини.

Приклад ілюстрації з книги.

Як навчити дитину чути з першого разу?
Чим небезпечна гіперопіка і як цього уникнути?
Як навчити дитину засинати у своєму ліжечку, прибирати іграшки й одя-
гатися?
Коли дитині дати ложку, а коли шурупокрут?
Як увімкнути ‘‘ліниву маму’’?
Коли варто допомогти дитині, а коли краще від цього утриматися?
Як змусити дитину повірити в свої сили?
Що робити, якщо дитина каже: ‘‘Я не можу’’?
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      Ця книга також про те, як згадати про себе, дозволити собі бути не тільки бать-
ками, а й знайти ресурс для виходу за межі цієї життєвої ролі, про те, як позбутися 
почуття тривожності та бажання все контролювати, як сформувати в собі готовність 
відпустити дитину в самостійне життя. Найголовніший меседж, який авторка хоче 
донести до своїх читачаів,  – це те, що єдина і найважливіша місія батьків – навчити 
дитину бути самостійною.
        Відтак, шановні дбайливі батьки, радимо вам 
прочитати цю сучасну та цікаву книгу, щоб виховати 
прагнення до самостійності у дитини змалку. По-пер-
ше, тому що самостійність неможливо виховати швид-
ко. Наприклад, якщо ви несподівано захочете зробити 
самостійним свого п’ятнадцятирічного підлітка, то 
навряд чи у вас це вийде взагалі. Самостійність закла-
дається поступово, невеликими ‘‘порціями’’. 

Цитата
Діти несамостійні, якщо це вигідно дорослим.

      По-друге, якщо ви весь час опікаєте дитину, не даючи їй нічого робити, щоб вона 
не поранилася, не стомилася, не забруднилася, то вона завжди діятиме, озираючись на 
вас, і не захоче проявляти активність. 
        І по-третє, якщо батьки не розуміють необхідності виховувати дитину самостійною, 
якщо вони не бачать, навіщо це треба, а виховують слухняного та безініціативного ма-
люка, то саме таким він залишиться і в дорослому житті.

   Якщо батьки 

передбачають усі 

бажання дитини, 

дитина ще довго не 

навчиться розуміти 

свої потреби і про-

сити про допомогу.

Цитата

     Насправді дуже важливо у сучасному світі привчати малечу, щоб з перших років 
життя дитина не лише слухалася дорослих, але й приймала самостійні, нехай іще ди-
тячі, рішення. Бажаємо успіхів! 

У книзі ви знайдете відповіді 
на такі запитання:



      О, я знаю чудовий 
рецепт солодощів, які 
дуже смачні і при цьо-
му абсолютно корисні!

Любий друже! Нумо разом готувати 

ЦУКЕРКИ ДЛЯ СПОРТСМЕНІВ

200 грамів
фініків;

100 грамів суше-
ного чорносливу;

50 грамів 
ізюму;

100 грамів 
горіхів;

1 банан; 1 апельсин;

Для цього візьмемо:
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СЕКРЕТИ ПРОДУКТІВ

1. Миємо фініки, чорнослив, ізюм. 
Запарюємо на 5 хвилин в окропі.

50 грамів коко-
сової стружки 

чи кунжуту.

2. Нарізаємо всі сухофрукти чи 
подрібнюємо їх у блендері.

3. Подрібнюємо горіхи.

4. Перетираємо виделкою банан. 5. Вичавлюємо сік із апельсина. 6. Змішуємо всі інгредієнти.

7. Формуємо з суміші невеличкі кульки. Об-
качуємо їх у кокосовій стружці чи кунжуті.

    Тепер ми стали справжніми футболістами! 
Спортсмени мають бути здоровими і сильними. 
Для цього необхідно багато рухатися, добре спати 
і вживати корисну їжу. Що ж мені сьогодні для 
нас приготувати, щоб це було корисно і водночас 
смачно?

РФ УО К
Х ТИ

УС

Смакуємо!
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СЕКРЕТИ ПРОДУКТІВ

3. Подрібнюємо горіхи.

6. Змішуємо всі інгредієнти.

 Усі сухофрукти надзвичайно корисні для здоров’я: 
вони зміцнюють організм та додають енергії і сил!

фрукти мають надміру гарний ви-
гляд, швидше за все, їх обробили 
шкідливими речовинами для збе-
реження красивої зовнішності. Тож 
насправді потрібно обирати не над-
то яскраві та блискучі сухофрукти.  
А також перед уживанням їх необ-
хідно ретельно вимивати. 

Виявляється, найпопулярнішим сухо-
фруктом є ізюм. На другому місці –  
курага, а на третьому – чорнослив.

        Чи можуть цукерки рости на деревах?
Так, якщо мова йде про фініки! Адже вони 
найсолодші серед усіх фруктів і справді на-
гадують цукерки! До речі, цукор займає біль-
шу частину маси всього фініка!

Сухофрукти – це фрукти без води!

Ізюм – це висушений 
виноград. 

Чорнослив – це вису-
шена слива.

Курага – це висушений 
абрикос.

    Фрукти дуже соковиті. Та, на жаль, 
вони швидко псуються. Тому люди ви-
гадали спосіб, як зберегти фрукти на-
довго – висушити їх!

До речі, білочки теж знають про цю 
хитрість! Вони сушать грибочки собі 
на зиму, нанизуючи їх на гілки дерев!

 Сухофрукти 
дуже солодкі, 
але цукор, що 
міститься в них, 
не шкодить здо-
ров’ю!

Важливо знати: якщо сухо- У день варто з’їдати стільки су-
хофруктів, скільки поміщається 
у  твоїй долоні. 1

2 3

      Фініки називають ‘‘хлібом пустелі’’. Ка-
жуть, що, харчуючись лише фініками, мож-
на прожити кілька місяців, при цьому отри-
муючи всі необхідні для здоров’я речовини!

   Фініки ростуть на 
фініковій пальмі. До 
речі, кожен може 
виростити в її в себе 
вдома з кісточки!

РФ УО К
Х ТИ

УС

Смакуємо!



Шановні дбайливі батьки!

- 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.

Передплату замовте лише за  хвилину  –
і буде чим вдома зайняти дитину!

Назва 
видання Індекс 1 місяць             3 місяці             6 місяців

Журнал 
"САШКА" 98116       17 грн                 51 грн               102 грн

10 коп.                30 коп.               60 коп.

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

- SashkaRead@gmail.com

- https://vk.com/vkysniashki_ot_sashki

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

 Підсумки конкурсу
 ' 'ВІДЕО ЗНІМАЙ — ВІРТУАЛЬНІ ОКУЛЯРИ ВИГРАВАЙ''

     Утомилися бігати містом у пошуках улюбленого журналу вашої малечі? Є чудова можливість 
порадувати дитину та вчасно отримувати журнал прямо у власну поштову скриньку! Передплату 
можна оформити прямо зараз, тому швиденько вирушайте до найближчого відділення 
“Укрпошти” або передплатіть на сайті presa.ua улюблений журнал “САШКА” за індексом 98116. 

 Проводьте час із дітьми з користю! 

       Переможницею конкурсу стала Іванка Небораць із с. Жовтанці Кам’янка-Бузького району Львівсь-
кої області, набравши найбільшу кількість переглядів на нашому YouTube-каналі ‘‘Журнал САШКА’’. 
Вітаємо Іванку з перемогою, за яку вона вже отримала свій головний подарунок — VR BOX.
      Дякуємо всім за участь у конкурсі та неймовірно цікаві відео! Ніхто з учасників не залишився без 
смачненьких подаруночків від САШКИ!
       Любі читачі, беріть участь у конкурсах та акціях від  САШКИ й отримуйте гарантовані подаруночки! 
Проводьте час яскраво – із САШКОЮ завжди цікаво! 

2 місце: Вероніка, 
м. Полтава.

1 місце: Іванка із с. Жовтанці, 
Кам’янка-Бузький район 

Львівської області. 

3 місце: Мирослав, 
м. Українськ Донецької 

області.

Замовляйте 
онлайн!


