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Любий друже, запрошуємо тебе дізнатися про наші пригоди у країні Єгипет!

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

Надсилайте фото, 
як ви читаєте 

журнал "САШКА"!
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Дорогий читачу!
Сашка, Наташка, котик Черепашка та Сонях з радістю запрошують тебе до захопливої подорожі 

сторінками журналу! Разом з героями та відвідаєш загадкову країну Єгипет та допоможеш урятувати 
древню гробницю цариці Нефертіті від Шкодмена та його партнера Грабуняки. А також навчишся готува-
ти освіжаючий коктейль мохіто, власними руками виготовиш єгипетські піраміди, проведеш захопливий 
експеримент, вивчиш нові англійські слова, розв’яжеш безліч розвивальних завдань. Проводь час із кори-
стю! Із Сашкою завжди цікаво!

Максим і Артем, м. Полтава.

Яна, смт Диканька.

Поліна та Софія, м. Полтава.

Іванка, с. Жовтанці 
Кам’янка-Бузького району 

Львівської області.

Тимур, м. Полтава.
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Любий друже, запрошуємо тебе дізнатися про наші пригоди у країні Єгипет!

Комікc "Секрет Нефертіті"

Надсилайте фото, 
як ви читаєте 

журнал "САШКА"!

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

сторінками журналу! Разом з героями та відвідаєш загадкову країну Єгипет та допоможеш урятувати 
древню гробницю цариці Нефертіті від Шкодмена та його партнера Грабуняки. А також навчишся готува-
ти освіжаючий коктейль мохіто, власними руками виготовиш єгипетські піраміди, проведеш захопливий 
експеримент, вивчиш нові англійські слова, розв’яжеш безліч розвивальних завдань. Проводь час із кори-
стю! Із Сашкою завжди цікаво!
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КОМІКС

Любий друже! У цьому випуску ти разом з героями журналу допоміг урятувати древню гробницю 
єгипетської цариці Нефертіті від пограбування, а також дізнався, що варто зараз думати про свої вчинки, 

щоб у майбутньому не жалкувати про них.
У наступному випуску ти дізнаєшся про нові пригоди Сашки, Наташки, котика Черепашки та Соняха 

в Україні!



МАЛЮЙМО

Розфарбуй 
САШКУ

наклейка
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Місце для твого малюнка
ршити та розфарбувати

Цікавинка

МАЛЮЙМО

У Стародавньому Єгипті коти кори-
стувалися великою любов’ю, пошаною 
та привілеями. Оскільки вони захища-
ли врожай від мишей, вели загадковий, 
нічний спосіб життя та мали очі, що 
світяться у темряві, котів було оголо-
шено священними тваринами. Убивство 
кота було страшним злочином, за це 
навіть засуджували до страти. У ті часи 
ці граційні тварини жили у величезних 
храмах, а доглядати за ними вважали за 
честь. Коли в домі єгиптянина трапляла-
ся пожежа, то спочатку рятували кота, 
потім — усе інше. 

Коти цього разу нам допомагали,
Недарма в Єгипті їх так цінували.

Навчитись кортить тепер їх малювати,
Щоб краще про подорож цю пам’ятати!

Вчимося малювати разом 
із Наташкою



ГРАЙМО ТА МІРКУЙМО

Цікавинка
ЧОМУ КОТИКА ЧЕРЕПАШ-

КУ ТАК ЗВАТИ?
Усе просто – триколірне 

забарвлення шерсті котів (поєд-
нання білого, чорного та рудого) 
називається черепаховим! Але 
от у чому дивина – триколір-
ними бувають лише кішки! Зу-
стріти кота черепахового забар-
влення майже неможливо, він 
трапляється один на 400 тисяч 
котів! Тому котик Черепашка – 
справді надзвичайна тваринка!

Обведи кольори, які присутні у забар-
вленні шерсті котика Черепашки.

10
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Пригоди у Єгипті видалися неймовірно захопливими, проте в цій метуш-
ні я загубив одну зі своїх улюблених іграшок – червоний клубочок. 

Друже, допоможи мені дістатися його, зафарбовуючи 
клітинки у цифровому лабіринті по порядку – від 1 до 20. 

Розплутай лінії та дізнай-
ся, яка у кожної з цих 

трьохмасних кішечок улю-
блена іграшка.
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ГРАЙМО ТА МІРКУЙМО

У цьому процесі стародавні 
єгиптяни  вбачали аналогію 
руху сонця по небу, а сонцю 
вони поклонялися найбіль-
ше, тому і вважали скарабеїв 
священними. Із зображення-
ми скарабеїв з сонцем у лап-

Священний скарабей був невід’ємним символом у єги-
петській міфології. Харчується цей жук гноєм тварин, з 
якого формує кульки та перекочує їх на значні відстані.

Друже, перевір, наскільки уважно ти читав комікс, та 
приклей НАКЛЕЙКИ із зображеннями-відповідями на 

свої місця.

ках виготовляли амулети, магічні предмети та прикраси.

наклейка

наклейка

Цікавинка
Здогадайся, чого не вистачає у лапках цього жука 
скарабея, та приклей відповідну НАКЛЕЙКУ.

наклейка

наклейка

наклейка

наклейка

Цей предмет поцупив

у Сашки Грабуняка.

Цим Наташка зв’язаларуки Грабуняці.
За

вдяки й
ому в

ід
був

ся

політ 
у м

ин
ул

е.

Окрім котів, нашими єгипетськими помічниками 
стали жуки скарабеї. 

Доповни логічний ряд, використовуючи 
НАКЛЕЙКИ.
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ЄгипетПОДОРОЖУЙМО

– це батьківщина однієї з найдавніших цивілізацій світу. 
Країна розташовується на африканському континенті.

Єгипет відомий у першу 
чергу своїми пірамідами. Це 
гігантські древні споруди, скла-
дені із важких кам’яних блоків. 
Найбільша із них, піраміда Хе-
опса, сягає висоти 50-поверхо-
вого будинку та займає площу 5 
футбольних полів!

ХТО, КОЛИ І НАВІЩО ПОБУ-
ДУВАВ ПІРАМІДИ?
Вважається, що Єги-

петські піраміди збудовані 
близько 5 тисяч років тому 
древніми єгиптянами у якості 
гробниць для своїх царів – фа-
раонів. 

Вражає, що у ті далекі 
часи люди змогли звести такі 
величезні споруди, адже на-
віть зараз, із сучасними техно-
логіями, це було б складно!

Цікаво, що існує безліч 
інших версій призначення 
пірамід, наприклад, їх нази-
вають древніми обсерваторія-
ми, пристроями для отри-
мання енергії, антенами для 
зв’язку з космосом…

Піраміди, без сумніву, 
ховають у собі ще низку не-
розкритих таємниць!

Кожен із кам’яних блоків, із яких побудо-
вані піраміди, важить більше 2 тонн!

Розфарбуй їх у яскраві кольори!

Друже, знайди серед цих фігур 
піраміди та обведи їх.

Поруч із пірамідами 
стоїть гігантська статуя 
сфінкса – лева з людським 
обличчям. Споконвіку він 
гордо дивиться на схід, 
зберігаючи таємницю свого 
призначення.

Древні єгиптяни 
вірили в богів, яких 
налічувалося більше 
700! Верховним вва-
жався бог сонця Ра.

У Стародавньому Єгипті писали за допо-
могою ієрогліфів. Їхнє значення зумів розшиф-
рувати учений Жан-Франсуа Шампольйон, 
зіставивши однакові зображення в іменах єги-
петських царів – Птолемея та Клеопатри.

        Зроби це і ти, з’єднавши
  лініями однакові ієрогліфи.

P     T      O           L         M       Y     S

K      L      E   O   P    A      T       R    A   
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ПОДОРОЖУЙМО
Гробниця єгипетської ца-

риці Нефертіті досі  не знайде-
на. Нещодавно вчені висунули 
здогадку, що вона може розмі-
щуватися за стінами гробниці її 
прийомного сина Тутанхамона: 
сканування стін спеціальними 
пристроями виявило за ними пу-
стоти.

Нефертіті була відомою 
царицею, знаною своєю приго-
ломшливою красою. Її ім’я так 
і перекладається – ‘‘красуня 
прийшла’’.

P     T      O           L         M       Y     S

K      L      E   O   P    A      T       R    A   

Відкриття гробниці єгипетського фараона Тутанхамона 
стало справжньою сенсацією, адже це єдина в наш час гробни-
ця, яку вчені знайшли не розграбованою!

Багатство усипальниці фараона просто вражає: його мумія 
лежала у саркофазі, вилитому з чистого золота, а обличчя по-
кривала знаменита золота маска, прикрашена дорогоцінним 
камінням. 

За віруваннями єгиптян, таке поховання було необхідне 
для продовження вічного життя фараона.

У гробниці Тутанхамона було знайдено безліч золо-
тих предметів. Порахуй, скільки коштовностей зображено 
тут, та впиши сюди відповідну цифру:

У Єгипті побудований найдовший у світі штучний водний 
канал під назвою Суецький. Він надзвичайно важливий, адже 
дозволяє морякам зрізати шлях, не обпливаючи всю Афри-
ку по колу. Довжина каналу перевищує 190 кілометрів. Це 
справді грандіозне творіння людства!

У Єгипті тече лише одна річ-
ка – Ніл. Вона є однією з найдовших 
у світі. Древні єгиптяни вважали її 
священною, адже ріка була єдиним 
джерелом життя серед безводної пу-
стелі.

Більша частина території 
Єгипту – це пустеля. Заселеними є 
лише 5 відсотків площі – вздовж ріки 
Ніл.

місце розташування
Суецького каналу

СТАРТ

ФІНІШ

Африка

Європа

Здогадайся, який корабель швидше дістанеть-
ся з Європи  в Індію, та наведи його шлях флома-
стером.

Червоний корабель пливтиме через Суецький 
канал, а синій – навколо Африки.

Індія



ГРАЙМО ТА МІРКУЙМО
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наклейка

наклейка

наклейка

наклейка

Усі ці предмети: ножиці, гребінець, зубну щітку та пасту – уперше виготовили в Єгипті. 
У кожного із зображених предметів є пара, в одного – немає, а ще один предмет зобра-

жено тричі.
Обведи предмет, який зображено тричі, а предмет, у якого немає пари, закресли.

Перша голубина по-
шта була створена в Єгипті в 
1146 році. Ці пташки слав-
ляться своїм умінням ‘‘но-
сити звісточки’’. Усім завжди 
було цікаво, як голуби могли 
працювати листоношами і як 
вони взагалі знаходять дорогу 
додому. Деякі дослідження 
показують, що вони орієн-
туються на запахи, які роз-
носяться вітром саме з того 
місця, звідки вони починають 
свій шлях. Водночас установ-
лено, що птахи для орієнта-
ції використовують магнітне 
поле Землі, а також положен-
ня сонця або зірок. Як це від-
бувається насправді, учені 
поки що не розібралися.

Друже, а ти знав, що перші замки з ключами почали використовувати 
саме в Стародавньому Єгипті? Здогадайся, який ключ підійде до кожно-

го з цих замків, та приклей поруч відповідні НАКЛЕЙКИ.
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ГРАЙМО ТА МІРКУЙМО

Існує три основних 
види верблюдів: двогор-
бий (бактріан), одногор-
бий (дромедар) та їхня 
помісь — нар.

Багато людей вва-
жає, що жир, накопи-
чений у горбу, організм 
верблюда переводить 
у воду. Насправді це не 
так: жирові запаси ряту-
ють тварину від голоду, а 
не від спраги. Вода при 
переробці накопиченого 
жиру все-таки виділяєть-
ся, але її занадто мало 
для забезпечення вер-
блюда вологою. 

З’єднай цифри по порядку та дізнайся, яку тварину нази-
вають “корабель пустелі”. Розфарбуй малюнок.

Цікавинки

Розв’яжии приклади, підрахувавши, скільки листів разом принес-
ли голуби-поштарі. Запиши правильну відповідь у кружечок.Цікавинки

Перша голубина по-
шта була створена в Єгипті в 
1146 році. Ці пташки слав-
ляться своїм умінням ‘‘но-
сити звісточки’’. Усім завжди 
було цікаво, як голуби могли 
працювати листоношами і як 
вони взагалі знаходять дорогу 
додому. Деякі дослідження 
показують, що вони орієн-
туються на запахи, які роз-
носяться вітром саме з того 
місця, звідки вони починають 
свій шлях. Водночас установ-
лено, що птахи для орієнта-
ції використовують магнітне 
поле Землі, а також положен-
ня сонця або зірок. Як це від-
бувається насправді, учені 
поки що не розібралися.

=

=

+

+
Знайди 5 відмінностей.
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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! 

Ii  [ ай ] Nn [ ен ]

Iron [‘айен] – праска

Iguana [ігу’ане] – ігуана

Needle [нідл] – голка

Notebook [н’оутбук] – блокнот
Наведи літери та пропиши рядочки.

наклейка

Знайди та обведи два однакових 
nets [нетс] – сачки.

Друже, пропонуємо тобі виготовити своїми руками три найвідоміші піраміди!

Інструкція
1. Виріж фігури з цієї сторінки.
2. Виконай згини по пунктирних 
лініях                  . 
3. Змаж клеєм три вузькі білі 
смужки на кожній піраміді та 
склей за допомогою них фігури. 
Білий трикутник має стати дном 
піраміди.

наклейка

Підрахуй, кого з цих insects [‘інсектс] – комах більше: butterflies 
[б’атефлайз] – метеликів чи beetles [бітлз] – жуків. 
Приклей НАКЛЕЙКИ з відповідними цифрами на необхідні місця 
та постав між ними знак <,> або =.

Продовжуємо вивчати англійський алфавіт. Вивчаємо літери Іі та Nn.

I like to study insects!
[ай лайк ту ст’аді ‘інсектс] – 

Мені подобається вивчати комах!



КРЕАТИВЧИК

Notebook [н’оутбук] – блокнот

піраміди гізи
Друже, пропонуємо тобі виготовити своїми руками три найвідоміші піраміди!

Інструкція
1. Виріж фігури з цієї сторінки.
2. Виконай згини по пунктирних 
лініях                  . 
3. Змаж клеєм три вузькі білі 
смужки на кожній піраміді та 
склей за допомогою них фігури. 
Білий трикутник має стати дном 
піраміди.
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Найвідомішими в Єгипті є три піраміди, 
що розташовані на кам’яному плато Гіза. Най-
більшою з-поміж них є піраміда Хеопса (на 
фото зліва), далі – піраміда Хефрена (по цен-
тру), найменша – піраміда Мікерина (справа). 

Цікавинка



ЕКСПЕРИМЕНТУЙМО

Ваша малеча починає нове життя. І вся родина разом із нею. Чому нас часто так лякає це 
‘‘перший раз у перший клас’’? Тому що ми безпосередньо пов’язуємо школу з початком 
дорослого життя, з першими кроками у цю дорослість. Отже, наші думки линуть далі, за 
шкільний поріг. Від того, наскільки безболісно відбудеться цей перехід у нове життя, багато 
в чому залежатиме любов чи нелюбов вашої дитини до школи, а відповідно і її успіхи у на-
вчанні. Ми підготували 10 порад, щоб адаптація вашого першокласника або першокласни-
ці пройшла швидко та легко.

ВИР У ПЛЯШЦІ

воду;

ізоляційну 
стрічку;

дві прозорі пласти-
кові пляшки без кри-
шок ємністю 1 літр; ножиці.

Коли ми розкручуємо пляш-
ку, вода теж починає рухатися по 
колу й одночасно стікати вниз. Усе-
редині вир заповнюється повітрям, 
яке піднімається із нижньої пляш-
ки у верхню, щоб звільнити місце 
для води.

Для цього візьмемо:

20

Друже! Пропоную разом про-
вести цікавий експеримент із 

фізики, який неминуче захопить 
тебе надовго!

Чому так 
відбувається?

харчовий барвник та 
блискітки за бажанням;

1. Набираємо повну пляшку 
води. За бажанням насипаємо у неї та-
кож блискітки та барвник. Витираємо 
насухо горлечко пляшки.

2. Зверху ставимо перевернуту 
пусту пляшку. Притискаємо горлечка 
одне до одного та щільно обмотує-
мо ізоляційною стрічкою у декілька 
шарів. 

3. Перевертаємо з’єд-
нані пляшки так, щоб повна 
опинилася вгорі, та швидко 
розкручуємо її по колу.

4. Спостерігаємо, як вода 
витікає із верхньої пляшки у нижню, 
створюючи красивий вир! 

Перше вересня вже не за горами. Залишається не так 
багато часу перед новим етапом у житті вашої дитини, коли вона піде в перший клас.

щів допоможуть першокласникові відчути значу-
щість своєї діяльності, сприятимуть підвищенню 
самооцінки дитини, її впевненості в собі.  

5. Коли вся рідина витече з однієї пляшки в іншу, можна знову раз за 
разом перевертати конструкцію та створювати нові чарівні водоверті!
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ДБАЙЛИВИМ БАТЬКАМ

Ваша малеча починає нове життя. І вся родина разом із нею. Чому нас часто так лякає це 
‘‘перший раз у перший клас’’? Тому що ми безпосередньо пов’язуємо школу з початком 
дорослого життя, з першими кроками у цю дорослість. Отже, наші думки линуть далі, за 
шкільний поріг. Від того, наскільки безболісно відбудеться цей перехід у нове життя, багато 
в чому залежатиме любов чи нелюбов вашої дитини до школи, а відповідно і її успіхи у на-
вчанні. Ми підготували 10 порад, щоб адаптація вашого першокласника або першокласни-
ці пройшла швидко та легко.

Перше вересня вже не за горами. Залишається не так 
багато часу перед новим етапом у житті вашої дитини, коли вона піде в перший клас.

щів допоможуть першокласникові відчути значу-
щість своєї діяльності, сприятимуть підвищенню 
самооцінки дитини, її впевненості в собі.  

Складіть разом з пер-
шокласником розпо-
рядок дня та стежте 
за його дотриманням.

Відомо, що емоційна 
підтримка й похвала 
здатні підвищити інте-
лектуальні досягнення 
людини. Навіть у не-
значній, на вашу думку, 
роботі знайдіть те, за що 
можна було б похвалити 
(‘‘Ти так добре впорав-
ся!’’). Слухайте уважно, ставте пи-

тання, щоб дитина відчувала: 
це вам цікаво. Відповідайте 
на кожне запитання дитини. 
Тільки в такому випадку її 
пізнавальний інтерес ніколи 
не згасне. 

дей, частіше розповідай-
те своїй малечі кумедні  
історії зі свого шкільного 
життя. Тоді дитина швид-
ше переконається, що в 
школі цікаво та безпечно.

п-10 То порад для батьків першокла івсник

1. Підтримуйте позитивне став-
лення дитини до школи 
Заохочуйте прагнення малюка 
стати школярем. Ваше серйозне 
ставлення до шкільного життя 
дитини, терпіння, увага до її пер-
ших успіхів і можливих трудно-

2. Купуйте шкільне приладдя 
разом
Купувати портфель і все при-
ладдя для школи варто з ди-
тиною, тоді вона буде залуче-
ною в процес підготовки до 
Першого вересня. Хай малеча 
сама обере собі рюкзак, пенал, 
ручки, олівці і лінійки, зошити 
з барвистими малюнками на 
обкладинках. 

3. Починайте жити за новим розпорядком 
дня                         
За місяць до школи варто плавно підганяти 
режим дня до нового розпорядку. Старай-
теся, щоб дитина лягала спати не пізніше 
дев’ятої вечора, а вставала о 7-8 ранку. 

5. Частіше хваліть дитину 
На скарги про те, що щось не виходить, 
відповідайте: ‘‘Вийде обов’язково, тільки 
потрібно ще раз спробувати’’. Формуйте ви-
сокий рівень домагань. І самі вірте, що ваша 
дитина може все, потрібно тільки допомог-
ти. Хваліть словом, усмішкою, ласкою і ніж-
ністю.  

4. Грайте в школу
Нехай усі іграшки вашої 
малечі підуть у перший 
клас, а найулюбленіша 
стане вчителем. У такій 
грі можна пояснити ос-
новні шкільні правила: 
як сидіти за партою, як 
відповідати на уроці, як 
проситися в туалет, що 
робити на перерві.

7. Формуйте дбайливе став-
лення до речей
Нехай це буде правилом – бе-
регти майно. Прищеплюйте 
дбайливе ставлення до кни-
жок, олівців, зошитів, своїх ре-
чей. Сприяйте та підтримуйте 
прояви самостійності дитини 
і з гордістю називайте її за це 
дорослою. Нехай ваше чадо 
розуміє, що  бути дорослим та 
самостійним – це приємно.

6. Постійно говоріть з дитиною
Розвиток мовлення – запорука гарного на-
вчання. Були в театрі (цирку, кіно) – нехай 
розповість, що більше за все подобалося. 

8. Розповідайте позитивні історії з власного 
шкільного життя
Для того, щоб допомогти вашому першоклас-
нику легше подолати неминучий стрес, пов’я-
заний з новими правилами і розпорядком дня, 
великою кількістю незнайомих лю-

9. Не кажіть, що буде просто 
і відразу
Труднощі не повинні стати 
для дитини несподіванкою, 
але ваша підтримка та віра 
обов’язково додадуть упев-
неності.

10. Потоваришуйте з годинником          
Необхідна для школи навичка – орієнтація в 
часі. Якщо ваша малеча ще не розбирається, 
котра година, радимо навчити її цього. Ба-
гатьом діткам легко орієнтуватися по елек-
тронному годиннику. Дитина повинна знати, 
що означає чверть години, півгодини, через 
годину. Повісьте в дитячій великий годинник 
(будь-який, головне, щоб дитина могла ба-
чити по ньому час). Протягом читання, гри 
або їди можна поставити годинник на стіл і 
звернути увагу дитини на те, о котрій поча-
лася дія і коли вона закінчилася.

5. Коли вся рідина витече з однієї пляшки в іншу, можна знову раз за 
разом перевертати конструкцію та створювати нові чарівні водоверті!



Любий друже! Нумо разом готувати 

КОКТЕЙЛЬ МОХІТО

1 лайм;

Для двох склянок напою візьмемо:
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Смакуємо та 
освіжаємося!

СЕКРЕТИ ПРОДУКТІВ

2-3 гілочки м’яти; 2 столові 
ложки цукру;

лід у кубиках чи 
колотий;

дві високі 
склянки;

коктейльні 
трубочки.

2. З другої половини лайму вичав-
люємо сік порівну до двох склянок.

3. У кожну склянку додаємо по сто-
ловій ложці цукру та розмішуємо.

4. До кожної склянки кладемо по 10 
листочків м’яти, попередньо розім’яв-
ши їх у руках до появи аромату.

5. Додаємо у склянки лід та заливає-
мо мінеральною водою доверху.

6. Акуратно перемішуємо коктейль 
ложкою.

Спекотного літа так 

хочеться освіжитися!
Лайм зелений, а 
лимон – жовтий.

Лайм більш те-
плолюбивий, тому 
росте лише у тро-

піках. Лимонам же 
підходить прохо-
лодніший клімат 

субтропіків.

1. Розрізаємо лайм навпіл. Одну по-
ловину нарізаємо на кільця і зали-
шаємо для прикрашання коктейлю. 

Я знаю для цього чудовий спосіб 

– прохолодний літній коктейль, 

що популярний у всьому світі!

0,5 літра міне-
ральної сильно-
газованої води;

7. Кладемо до склянок кільця лайму, 
що залишилися, та прикрашаємо звер-
ху листочками м’яти. 
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СЕКРЕТИ ПРОДУКТІВЛайм має дещо гір-
куватий присмак.

Лайм зелений, а 
лимон – жовтий.

Лайм кисліший 
за лимон.Чим лайм відрізняється 

від лимона?

Лимон та лайм – близькі родичі,
але все ж мають відмінності!

Лайм більш те-
плолюбивий, тому 
росте лише у тро-

піках. Лимонам же 
підходить прохо-
лодніший клімат 

субтропіків.

І лимони, і лай-
ми дуже схожі за 

своїми корисними 
для здоров’я яко-

стями. Але у лаймі 
вітаміну С більше в 

5 разів!

Лайм плодоносить 
цілий рік, а лимон – 

лише раз на рік.

Лимони зберігають-
ся кілька місяців, а 
лайми – не більше 

двох тижнів.
Лайм менший за 

розмірами.

М’ята надає коктейлю мохіто свіжості, що бадьорить і яку всі ми так цінує-
мо в спекотний літній день! За відчуття ‘‘холодку’’ відповідає речовина ментол, 
котра міститься в листочках рослини. 

Не дивно, що ментол стали використовувати в зубних 
пастах та жувальних гумках, щоб освіжати подих. 

М’ята загальновідома своїм заспокійли-
вим та розслаблюючим впливом. 

Виявляється, неперевершені властивості м’яти 
оцінили ще єгипетські фараони: засушені букетики 
рослини знаходили у їхніх похованнях! 

Сьогодні я вранці мохіто смакую,

Склянка пуста – за мохіто сумую!

Хутчіш прохолоду у тілі відчуй!

Від спеки, мохіто, нас порятуй!

Що додати в мохіто – лайм чи лимон?

Не сумнівався б і Тутанхамон!

Лайм менший, гіркіший і справді кисліший,

Але для мохіто це краще із рішень!



Шановні дбайливі батьки! Порадуйте свою малечу – 

передплатіть для неї журнал "САШКА"!

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

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

- КРЕАТИВЧИК
- ЕКСПЕРИМЕНТУЙМО
- СЕКРЕТИ ПРОДУКТІВ
- ДБАЙЛИВИМ БАТЬКАМ

У кожному номері: конкурси, призи 
та кольорові наклейки.

Позитивно, захопливо, дуже яскраво,
дітям із Сашкою завжди цікаво!

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

вул. Лісна, 9

- SashkaRead@gmail.com

Конкурс малюнків
 ' 'Новий антигерой' '

Набридло бігати містом у пошуках улюбленого журналу? Поспішайте 
порадувати свою малечу цієї осені – 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.            

Подарунок – фірмова футболка від САШКИ!

Друже, у нас знову конкурс малюнків!

Умови конкурсу прості: вигадай і намалюй нового антигероя для коміксу про САШКУ та його 
друзів. І, можливо, саме з ним наші герої будуть вести боротьбу у наступних випусках журналу. 
Переможе малюнок, який назбирає найбільше лайків на нашій сторінці “Журнал САШКА” у 
Facebook. Переможець гарантовано отримає фірмову  футболочку від САШКИ, а герой його ма-
люнка оживе на сторінках коміксу!

Умови участі: 1 учасник = 1 малюнок, роботи приймаються до 10 вересня 2017 року, поча-
ток голосування – 11 вересня, закінчення голосування та підбиття підсумків – 15 вересня.

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

Беріть участь у конкурсах від  САШКИ та отримуйте гарантовані подаруночки! Не втрачайте 
свого шансу, і ваш герой оживе на сторінках коміксу про САШКУ! 


