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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 Мальдівські острови, зануришся у вражаючий підвод-
ний світ та допоможеш зруйнувати лихі наміри Шкодмена. А також навчишся готувати яскравий літній 
десерт, власними руками виготовиш рибку з секретом, проведеш справжній науковий експеримент із 
солоною водою, вивчиш нові англійські слова, розв’яжеш безліч розвивальних завдань. Проводь час із 
користю! Із Сашкою завжди цікаво!

Віталій, м. Полтава.

Аліса та Марина, м. Полтава.

Поліна та Софія, м. Полтава.
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Любий друже, запрошуємо тебе дізнатися про наші пригоди на 
Мальдівських островах у Індійському океані!

Комікc "Підводні несподіванки"

Надсилайте фото, 
як ви читаєте 

журнал "САШКА"!

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

сторінками журналу! Разом з героями ти відвідаєш Мальдівські острови, зануришся у вражаючий підвод-
ний світ та допоможеш зруйнувати лихі наміри Шкодмена. А також навчишся готувати яскравий літній 
десерт, власними руками виготовиш рибку з секретом, проведеш справжній науковий експеримент із 
солоною водою, вивчиш нові англійські слова, розв’яжеш безліч розвивальних завдань. Проводь час із 
користю! Із Сашкою завжди цікаво!

.
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КОМІКС

-
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КОМІКС

-

*Планктон – це надзвичайно дрібні рослини та тварини, що плавають у товщі води і майже не помітні для ока.

*
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КОМІКС

Любий друже! У цьому випуску ти разом з героями журналу допоміг зруйнувати лихі плани Шкод-
мена та повернути втрачену обручку закоханому юнакові, щоб він зміг подарувати її своїй обраниці. 

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

Розфарбуй 
САШКУ

наклейка
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Місце для твого малюнка
ршити та розфарбувати

Цікавинка

МАЛЮЙМО

Третина всіх видів коралових риб 
Індійського океану живе саме поблизу 
Мальдівських островів. 

Риби-метелики є одними з най-
яскравіших серед жителів рифів. Ці 
рибки мають сплющену з обох боків 
форму, завдяки якій можуть з легкі-
стю добути собі їжу – дрібні коралові 
поліпи.

1

2
3

4

Рибка-метелик нам допомагала
Й своєю красою зачарувала,

Малювати навчитись її поспішаю
Й на згадку з Мальдів я малюнок лишаю!

5

6

Вчимося малювати разом 
із Наташкою



ГРАЙМО ТА МІРКУЙМО

Цікавинка
Хоча морські зірки жи-

вуть під водою, їх не можна на-
звати рибами, адже у них немає 
зябер і плавників. Пересувають-
ся ці морські істоти за допомо-
гою крихітних ніжок-трубочок, 
які допомагають їм рухатися по 
дну. На кінці кожного променя 
морська зірка має по оку. Очі 
зірки мають вигляд червоних 
плям. Бачать вони, правда, не 
так добре, як наші, але можуть 
розрізняти світло і темряву.

Друже, спробуй утворити із складів слова, приклеївши 
поруч із кожною морською зіркою відповідну НАКЛЕЙКУ.

Обведи 3 кокосові пальми.

да ре

ба це

Знайди та закресли зображення 
плюмерії, яке відрізняється від ін-

ших.

Здогадайся, яка з гілок не є бам-
буковою, та закресли її.

Зафарбуй дві троянди рожевим 
кольором та дві – червоним. 

Постав + поряд з найбільшим 
хлібним деревом.

Обведи два однакових зображен-
ня орхідеї.

Мальдіви захоплюють різноманітністю рослинного 
світу. Найголовнішими рослинами островів є кокосова 

пальма і троянда. Так само тут можна зустріти пло-
доносні хлібні дерева, бамбук, орхідеї, плюмерії та 

багато інших дивовижних рослин.  
Виконай завдання у кожному з квадратів. 

10

наклейка

наклейка наклейка

наклейка
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ГРАЙМО ТА МІРКУЙМОДопоможи рибі-метелику дістатися обручки.

Розфарбуй усіх риб, які зображені на малюнку.

Знайди та обведи картинку, яка підходить під опис. 

Не яскраво-жовте і не захищає нас від сонця на пляжі.

Це збудували діти з піску.

Не кругле і не пляжне взуття.



’ ’МЕМОРІ: Підводні мешканці’’

Гра “Меморі” –  це настільна карткова гра, основною метою якої є “відкриття” якомога більшої кількості парних карток, за що цю гру ще називають “парочки”.  
Правила гри: можна грати і дітям, і дорослим. Приклей сторінки на картон та виріж кожну картку по пунктирній лінії. У тебе вийшов набір з 16 пар однакових карток, які перед початком гри треба  перемішати і роз-
класти в ряди малюнками донизу. Гравці по черзі відкривають по 2 картки. Якщо відкриті однакові картки, то гравець забирає їх собі і відкриває наступну пару. Якщо картки не збігаються, гравець кладе їх на колишнє 
місце малюнками донизу і право ходу переходить до наступного учасника. Перемагає гравець, який назбирає найбільшу парну кількість карток. 

Синій китСиній кит РибаРиба АкулаАкула ТюленьТюлень

СкатСкат ВосьминігВосьминіг МоржМорж КрабКраб

КальмарКальмар ЧерепахаЧерепаха Морський 
коник

Морський 
коник ДельфінДельфін

КосаткаКосатка МедузаМедузаМорська 
зірка

Морська 
зірка

Морський 
їжак

Морський 
їжак

Blue whaleBlue whale
[блу уе’йл][блу уе’йл]

Killer whaleKiller whale
[кі’ле уе’йл][кі’ле уе’йл]

FishFish
[фіш][фіш]

Cramp-fishCramp-fish
[кре’мпфі’ш][кре’мпфі’ш]

SharkShark
[шак][шак]

SealSeal
[сіл][сіл]

Cramp-fishCramp-fish OctopusOctopus
[о’ктепес][о’ктепес]

WalrusWalrus
[уо’лрес][уо’лрес]

Cramp-fishCramp-fish CrabCrab
[креб][креб]

SquidSquid
[скуі’д][скуі’д]

TurtleTurtle
[тьотл][тьотл]

SeahorseSeahorse
[сіхо’c][сіхо’с]

DolphinDolphin
[до’лфін][до’лфін]

StarfishStarfish
[ста’фі’ш][ста’фі’ш]

Sea urchinSea urchin
[сі йо’чін][сі йо’чін]

JellyfishJellyfish
[дже’ліфі’ш][дже’ліфі’ш]
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МАЛЬДІВИ

– це райські острови посеред Індійського океану, що назавжди запам’ятовуються 
білосніжним піском та дивовижно блакитною, кришталево чистою водою.

Мальдіви складаються із більше тисячі невели-
ких острівців, багато з яких узагалі безлюдні!

Важко зустріти людину, яка б не мріяла відпочи-
ти у відомих мальдівських будиночках-бунгало, 

що стоять на воді!

Популярним транспортом на Мальдівських остро-
вах є гідролітаки, що сідають прямо на воду.

Друже, сідай у гідролітак – і гайда на
Мальдівські острови!

1. Розфарбуй свій літак.
2. Проведи шлях літака так, щоб ти побував на всіх 
островах і повернувся назад, та при цьому маршрут 
ні разу не перетинався!
3. Розфарбуй острови, на які ти завітав! 
4. Порахуй, скільки їх, та впиши сюди цифру         .

На Мальдівських островах можна пообідати у 
підводному ресторані на глибині 5 метрів, у яко-

го замість стелі – прозорий купол.

ПОДОРОЖУЙМО
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ПОДОРОЖУЙМО

– це райські острови посеред Індійського океану, що назавжди запам’ятовуються 
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островах і повернувся назад, та при цьому маршрут 
ні разу не перетинався!
3. Розфарбуй острови, на які ти завітав! 
4. Порахуй, скільки їх, та впиши сюди цифру         .

Уночі на узбережжях Мальдів можна спостері-
гати неймовірне явище – світіння пляжів. Воно 
має біологічну природу: сяйво випромінюють 

дрібні мікроорганізми, що живуть у воді.

На Мальдівських островах можна пообідати у 
підводному ресторані на глибині 5 метрів, у яко-

го замість стелі – прозорий купол.

Дайвери зі всього світу з’їжджаються на Мальдівські 
острови, щоб помилуватися красою розмаїтих коралів.

Але що ж це таке – корали?
Зовні вони схожі на різнокольорові рослини, що 

ростуть із дна. На дотик вони тверді, як камінь. І на 
перший погляд неможливо здогадатися, що насправді
корали – це тварини! 

Якщо уважно придивитися до коралів зблизька, 
то можна помітити, що з дрібних отворів у них вигля-
дають маленькі напівпрозорі тваринки і ворушать 
своїми щупальцями. За допомогою них корали лов-
лять дрібну їжу, що плаває у воді, – різноманітних мі-
кроскопічних тваринок та водорості.

Корали захищають свої м’якенькі тіла, зводячи 
навколо них тверді будиночки. Сусідні корали зроста-
ються між собою й утворюють разом щось схоже на 
густі підводні кущі.

Мальдіви – це коралові острови!
Крихітні будиночки коралів наростають один по-

верх одного, і триває це вже тисячі років. На нижніх 
відмерлих шарах наростають нові, і так, шар за ша-
ром, корали піднімаються з дна все вище і вище, аж 
до самої поверхні води. Так утворюються цілі коралові 
острови! З часом вода та вітер перетирають верхній 
шар острова на біленький м’який пісок, і на ньому по-
селяються різноманітні тварини та рослини.

Друже, розфарбуй ці корали у 
яскраві кольори!



ПОДОРОЖУЙМО
МАЛЬДІВИ – СПРАВЖНІЙ РАЙ 

ДЛЯ ДАЙВІНГУ!
Дайвери зі всього світу зїжджаються сюди, щоб зустрітися з 
дивовижними підводними тваринами. Познайомся з ними і ти!

Скат манта
Найбільший серед усіх скатів. Ширина 
його може сягати 9 метрів, а маса – до 
трьох тонн! Цей гігант із задоволенням 
любить поплавати разом із людьми. До 
речі, скати – це риби, плавники яких 
зрослися з головою. Вони граційно плава-
ють, махаючи плавниками, неначе крила-
ми. А ще, на диво, уміють вистрибувати з 

води, літаючи, мов птахи!

Риба-наполеон
Це добродушна риба з довірливим та 
дружелюбним характером, що зовсім 
не боїться підпливати до людей і не 
відмовляється, щоб її погладили. Має 
високий інтелект та пам’ять і здатна 
впізнавати осіб, з якими раніше спіл-
кувалася! А свою назву отримала че-
рез наріст на голові, схожий на капе-

люх Наполеона.

Гігантська тридакна
Це найбільший у світі молюск, 
розміри якого можуть сягати метра, 
а маса – 200 кілограмів! Тіло його 
складається із двох твердих стулок, 
які захищають живий організм усе-
редині них. Живе тридакна часто 
більше 100 років! У ній можуть 
утворюватися велетенські перлини 
розміром аж до 25 сантиметрів. 
Тридакна живиться, фільтруючи 
воду, з якої вибирає дрібненьку їжу. 

Мурена
Це хижа риба з видовженим тілом і 
страхітливою пащею з гострими зубами. 
Живе на дні та полює на рибу, раків і мо-
люсків. Дайверам потрібно бути обереж-
ними поруч із муреною, та першою вона 
ніколи не нападає і поводиться агресивно 

лише тоді, коли змушена захищатися.

Риба-флейта
Цікава своїм тонким видовженим тілом, 
яке потрібне їй, щоб ховатися у засідку в 
якій-небудь ущелині чи серед водної рос-
линності та бути непомітною. Коли поруч 
пропливає дрібна риба чи рачок, флейта 

миттю кидається і ковтає свою здобич.

Китова акула
Харчується, проціджуючи воду, яку 
засмоктує в рот. Тому їжею їй слугу-
ють дрібненькі рибки та планктон. 
Часто акула абсолютно не реагує 
на дайверів, дозволяючи торкатися 
до себе та навіть кататися на своїй 

спині.
Друже! Здогадайся, якого морського жителя не вистачає у 

кожному рядку, та розмісти там відповідні НАКЛЕЙКИ.

наклейка
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Гігантська тридакна
Це найбільший у світі молюск, 
розміри якого можуть сягати метра, 
а маса – 200 кілограмів! Тіло його 
складається із двох твердих стулок, 
які захищають живий організм усе-
редині них. Живе тридакна часто 
більше 100 років! У ній можуть 
утворюватися велетенські перлини 
розміром аж до 25 сантиметрів. 
Тридакна живиться, фільтруючи 
воду, з якої вибирає дрібненьку їжу. 

Китова акула
Харчується, проціджуючи воду, яку 
засмоктує в рот. Тому їжею їй слугу-
ють дрібненькі рибки та планктон. 
Часто акула абсолютно не реагує 
на дайверів, дозволяючи торкатися 
до себе та навіть кататися на своїй 

спині.
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AFRICA

AFRICA

Друже, ми дізналися, що у водах, які 
омивають Мальдіви, мешкають найбільші 
риби в світі – китові акули. Виявляється, 
вони абсолютно безпечні істоти. Туристи 
і місцеві жителі  їх зовсім не бояться.                                                                                                                                         
           Поглянь на схему зі стрілочок та роз-
фарбуй клітинку, у яку допливе ця цікава 
мешканка Індійського океану – китова 
акула.

Допоможи Наташці з’єднати цифри по порядку і дізнайся, 
хто зображений на малюнку. 
Підказка: він допомагав САШЦІ та друзям знайти обручку.

Розв’яжи приклади та приклей по-
руч із кожною рибкою НАКЛЕЙКУ 
із зображенням її подружки з пра-
вильною відповіддю. 

15 – 6

7 + 5

4 + 4

9 – 6

наклейка

наклейка
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KIDS ENGLISH
Вивчай англійську 
разом з Сашкою!

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! 

dlr
U ond w e rr ewat [андеуо’те уолд] – підводний світ

Dd  [ ді ] Oo [ оу ]

Diver [да’йве] – водолаз

Dolphin [до’лфін] – дельфін

Ocean [о’ушен] – океан

Octopus [о’ктепес] – восьминіг

Наведи літери та пропиши рядочки.

The underwater world of the Indian ocean is very beautiful!
[зе андеуо’те уолд оф зе і’ндієн о’ушен із ве’рі б’ютефул ] –

Підводний світ Індійського океану дуже красивий!

Продовжуємо вивчати англійський алфавіт. У цьому випуску вивчаємо літери Dd та Oo.

наклейка

наклейка

Приклей поряд із кожною fish
[фіш] – рибкою НАКЛЕЙКУ із її 
дзеркальним відображенням.

d

d

о

о

Допоможи кожній рибі-мамі знайти свою дитинку 
та  з’єднай їх між собою стрілочками.

D

D

О

О

Друже, пропонуємо тобі виготовити своїми руками цікаву рибку,
яка несподівано перетворюється з ніжної і красивої на злу та кровожерливу! 

+++



КРЕАТИВЧИК

Ocean [о’ушен] – океан

Приклей поряд із кожною fish
[фіш] – рибкою НАКЛЕЙКУ із її 
дзеркальним відображенням.

рибка з секретом
Друже, пропонуємо тобі виготовити своїми руками цікаву рибку,

яка несподівано перетворюється з ніжної і красивої на злу та кровожерливу! 

2

3

+++

1

4

Інструкція

1. Виріж прямокутник із цієї сторінки.
2. Зігни його по пунктирній лінії                  .
3. Склади фігуру так, щоб плюсики (+) були поруч 
(з’єднались).
4. Складай та розкладай фігуру і спостерігай, як рибка 
змінює емоції.
5. Тепер спробуй пофантазувати та створити власну 
рибку на чистому аркуші паперу, користуючись підказ-
ками на фото!
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Ми шукаємо для вас книги,
що допоможуть вам бути щасливими батьками...

Злість, смуток, радість, нудьга, почуття провини, образа, щастя – це 
емоції, які ми переживаємо ледь не щодня, проте з дітьми про них роз-
мовляємо дуже рідко. З одного боку, для чого про це говорити, усі зна-
ють, що таке радіти, а що – сумувати. З іншого – дорослі самі не завжди 
можуть упоратися з деякими почуттями, адже щоб керувати своїми емо-
ціями, треба перш за все їх зрозуміти і прийняти. Діти в силу свого віку 
не завжди можуть пояснити словами, що відчувають і переживають. Їм 
складно контролювати свої емоції і почуття, тому одне з головних завдань 
батьків – допомогти дитині розвивати емоційну сферу, упізнавати свої та 
чужі почуття, говорити про них, співчувати і розуміти тих, хто поруч. 

 Цікаво і зрозуміло розповідає про емоції  і про те, як з ними впора-
тись,  

ЕКСПЕРИМЕНТУЙМО

Вивчаємо емоції змалку

Радимо читати ‘‘Велику книгу почуттів’’ дітям уголос, адже вона спо-
нукає до розмови про почуття та моральні цінності, при цьому дає мож-
ливість паралельно згадувати і розповідати малечі історії зі свого життя. 

чуттів’’. 

значення цього почуття, але не енциклопедичне, а зрозуміле дітям. Також автор дає окремі практичні поради 
дітям та батькам стосовно контролю почуттів. 

Отже, малюки з однієї книжки можуть у доступній формі дізнатися про сум, сором, образу, радість, любов, 
смуток, щастя тощо, а веселі  кольорові ілюстрації зроблять процес пізнання набагато цікавішим.   

Друже, перевірмо разом вла-

стивості солоної та прісної води, 

адже вони відрізняються не 
лише за смаком!

Чим відрізняється солона 
та прісна вода?

У воді тонуть важкі предмети і не можуть потонути 
легкі. Сіль важка. Коли ми розчиняємо її, вода стає важчою. 
Тобто солона вода важча за прісну! 

Тепер порівняймо масу яйця з масою води. Яйце важ-
че за прісну воду та тоне у ній. Але дуже солона вода вияв-
ляється важчою за яйце! І тому ‘‘легке’’ яйце вже не може у 
ній потонути!

Цікаво, що можна досягти такої концентрації солі у 
воді, коли яйце важитиме приблизно стільки ж, як вода, і 
тому зависне посередині! Якщо тобі відразу це не вдалося, 
спробуй додати ще солі або навпаки – долити прісної води. 

Чому так відбувається?

У морській воді легше навчитися плавати, 
аніж у річковій. Здогадайся, чому?

сіль; воду; три півлі-
трові банки;

три варе-       
них яйця;

чайну 
ложку.

У знаменитому Мертвому морі вода настільки 
солона, що людина без будь-яких зусиль може 
лежати на його поверхні, не боячись потонути!

1. Візьмемо три варених яйця та 
очистимо їх від шкаралупи.

2. Наллємо у три півлітрові банки 
води на дві третини висоти.

3. У першій банці воду залишимо 
прісною, у другу банку насиплемо 

4 чайні ложки солі, у третю – 8 
ложок. Сіль добре розмішаємо.

4. Покладемо до кожної банки по яйцю. 
Дивовижно! У прісній воді яйце потонуло, 
у дуже солоній спливло наверх, а у слабко 

солоній воді яйце зависло посередині – 
воно не змогло ні потонути повністю, ні 

спливти нагору!

Для цього візьмемо:
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ДБАЙЛИВИМ БАТЬКАММи шукаємо для вас книги,
що допоможуть вам бути щасливими батьками...

Злість, смуток, радість, нудьга, почуття провини, образа, щастя – це 
емоції, які ми переживаємо ледь не щодня, проте з дітьми про них роз-
мовляємо дуже рідко. З одного боку, для чого про це говорити, усі зна-
ють, що таке радіти, а що – сумувати. З іншого – дорослі самі не завжди 
можуть упоратися з деякими почуттями, адже щоб керувати своїми емо-
ціями, треба перш за все їх зрозуміти і прийняти. Діти в силу свого віку 
не завжди можуть пояснити словами, що відчувають і переживають. Їм 
складно контролювати свої емоції і почуття, тому одне з головних завдань 
батьків – допомогти дитині розвивати емоційну сферу, упізнавати свої та 
чужі почуття, говорити про них, співчувати і розуміти тих, хто поруч. 

 Цікаво і зрозуміло розповідає про емоції  і про те, як з ними впора-
тись,  

Вивчаємо емоції змалку
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Це видання об’єднало під одною обкладинкою чотири раніше 
видані книжки і, відповідно, складається з 4 частин: ‘‘Жодних 
поцілунків!’’ – як упоратися з деякими почуттями; ‘‘Любить – не 
любить...’’ – продовжуємо розмову про почуття; ‘‘Жах!’’ – звідки 
беруться діти; ‘‘Команда пані Мілки’’– про повагу, сміливість та 
інші цінності. 

Ця книга – ніби довідник з людських почуттів та моральних 
цінностей і водночас збірка оповідань про виховательку пані Мілку 
та групу дітей із дитсадочка. Кожен розділ присвячений певному 
почуттю, емоції, яка розбирається на прикладах або ситуаціях із 
повсякденного дитячого життя. Наприкінці кожного розділу – ви-

Приклад ілюстрації з книги. 

Для кого буде цікавою:
батьки;
діти дошкільного та молодшого шкільного віку (читання разом з батьками);педагоги та методисти. 

популярний сучасний польський дитячий письменник Ґжеґож Касдепке  у своїй роботі ’’Велика книга по-

Радимо читати ‘‘Велику книгу почуттів’’ дітям уголос, адже вона спо-
нукає до розмови про почуття та моральні цінності, при цьому дає мож-
ливість паралельно згадувати і розповідати малечі історії зі свого життя. 

“Якщо тобі нудно, не вмикай одра-

зу телевізора. Краще візьми олівці 

й намалюй нудьгу – наприклад, 

у вигляді противної відьми. Або 

зліпи її з пластиліну… А потім 

можна погратися в детектива: по-

шукай удома найнудніші місця. А 

якщо не місця, то заняття… І не-

вдовзі виявиться, що нудьга чкур-

нула собі бозна-куди!“

Про образи, злість та не-
чесну гру можна розказувати 
без емоцій – так, як ми гово-
римо про те, чому йде дощ, 
де живуть тигри і якими бува-
ють квіти. І все це – не в якості 
‘‘виховної години’’, не для 
повчань і впливу на поведінку, 
а ніби трохи відсторонено. 

Варто наголосити, що емоційний інтелект дитини психологи 
радять формувати змалку, і саме від батьків залежить, як дитина в 
майбутньому буде справлятися зі своїми емоціями та почуттями, а 
також співчувати іншим. 

Цитата:

чуттів’’. 

значення цього почуття, але не енциклопедичне, а зрозуміле дітям. Також автор дає окремі практичні поради 
дітям та батькам стосовно контролю почуттів. 

Отже, малюки з однієї книжки можуть у доступній формі дізнатися про сум, сором, образу, радість, любов, 
смуток, щастя тощо, а веселі  кольорові ілюстрації зроблять процес пізнання набагато цікавішим.   

чайну 
ложку.



Любий друже! Нумо разом готувати десерт 

СОЛОДКИЙ ОСТРІВ

1 банан; 1 ківі;

Для двох порцій візьмемо:
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1 мандарин;

Смакуємо!

1. Очищуємо банан від шкірки та 
робимо на ньому надрізи.

М-м-м, відпочинок на островах 
справді солодкий! Тому мені хо-

четься приготувати щось таке саме 
на згадку про нашу подорож!

Я знаю рецепт, який точ-
но підійде для цього!

2 пачки лимонного чи 
апельсинового желе;

окріп.

2. Очищуємо ківі та нарізаємо 
його на дольки.

3. Очищуємо мандарин, розділяє-
мо на дольки та акуратно дістаємо 
кісточки.

5. Викладаємо всі інгредієнти на велику пласку тарілку 
у вигляді пальми та заливаємо зверху желе. Ставимо у 
холодильник до повного застигання.

СЕКРЕТИ ПРОДУКТІВ

4. Розводимо желе в окропі від-
повідно до вказівок на упаковці.

Желе
Желе

ЖелеЖеле
Желе
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СЕКРЕТИ ПРОДУКТІВКІВІ
Ківі родом із Китаю. Цікаво, що там його називають ‘‘мавп’я-

чий персик’’ через волохату шкірку, яка покриває фрукт.

Ківі ростуть на ліанах – в’юнких рослинах, що 
плетуться так само, як виноград.

Цікаво, що ківі, який росте у дикій природі, втричі менший 
за знайомий нам плід. Можливо, саме тому дикий ківі в 

інших країнах стали називати ‘‘китайський аґрус’’.

Виявляється, існує не лише зелений, а ще й жовтий 
та червоний ківі! Ці доволі рідкісні плоди виведені 

стараннями учених-селекціонерів.

У Новій Зеландії один уче-
ний-селекціонер цілих 30 
років працював над виве-

денням культурної форми 
дикорослого ківі. У резуль-
таті він отримав рослину зі 
знайомими нам великими 

соковитими плодами. 
Учений назвав її на честь  
маленької нелітаючої но-

возеландської пташки ківі, 
пір’я якої чимось схоже на 

волохату шкірку плоду.

Виявляється, 
що плід ківі – 

це ягода!

Плоди ківі 
продовжують 
дозрівати піс-
ля того, як їх 
уже зібрали.

Ківі – це 
скарбничка 

вітамінів!

Ківі вгорі на ліанах зростає,
Під ківі маленька ківі гуляє.
Ківі на ківі поглянула вгору:

‘‘Хочу це ківі забрати в комору!’’



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/

У кожному номері: конкурси, призи 
та кольорові наклейки.

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

                                  Наші контакти:
- 38500, Полтавська область, смт Диканька, 

вул. Лісна, 9

- SashkaRead@gmail.com

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

Конкурс малюнків
 ' 'Моє літо' '

Літо із “САШКОЮ” – це цікаво, яскраво та змістовно проведений час! 
Для того, щоб переконатись у цьому, швиденько вирушайте до найближчого 
відділення “Укрпошти” або передплатіть онлайн на сайті presa.ua журнал 
“САШКА” за індексом 98116 – і його приноситимуть прямо у вашу поштову 
скриньку. 

Замовляйте онлайн!

Назва 
видання

Індекс 1 місяць             3 місяці       

Журнал 
"САШКА" 98116       17 грн                 51 грн              

10 коп.                30 коп.            

Троє переможців, які назбирають найбільше лайків під своїм малюнком на нашій сторінці “Журнал САШКА” 
у Facebook, гарантовано отримають яскраві пляжні надувні м’ячі.

Малюнки надсилайте на нашу адресу: 38500, Полтавська область, смт Диканька, вул. Лісна, 9 або на елек-
тронну адресу: SashkaRead@gmail.com чи повідомленням на наші сторінки у Facebook:
www.facebook.com/zhurnalsashkapoltava, www.facebook.com/zhurnalsashka.

Любі читачі, САШКА оголошує конкурс ма-
люнків на тему “Моє літо”. 

Умови участі: 1 учасник = 1 малюнок. Роботи 
приймаються до 30 липня 2017 року, початок голосу-
вання – 31 липня, закінчення голосування та підбиття 
підсумків – 10 серпня. 

Друзі, беріть участь у конкурсах від  САШКИ та отримуйте 
гарантовані подаруночки! 

 Проводьте час яскраво – із САШКОЮ завжди цікаво!  


