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Дорогий читачу!
Сашка, Наташка, котик Черепашка та Сонях з радістю запрошують тебе до захопливої подорожі сторін-
ками журналу! Разом з героями ти відвідаєш Україну, завітаєш у гості до древніх слов’ян, тибетських му-
дреців та японських роботів!  Цього разу ти допоможеш школяреві позбутися чар Ліньмена та відкрити 
значення знань у нашому житті. А також навчишся готувати ідеальний сніданок для школяра, власними 
руками виготовиш веселі закладки, проведеш яскравий експеримент, вивчиш нові англійські слова, роз-
в’яжеш безліч розвивальних завдань. Проводь час із користю! Із Сашкою завжди цікаво!

Артем, м. Полтава. Злата, м. Полтава.

Ніка, м. Полтава.

Еліна та Олександра, 
смт Диканька.

 Віталій з подарунком
від САШКИ, 
м. Полтава.
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Комікc ' 'Найцікавіша подорож''Дорогий читачу!
Сашка, Наташка, котик Черепашка та Сонях з радістю запрошують тебе до захопливої подорожі сторін-
ками журналу! Разом з героями ти відвідаєш Україну, завітаєш у гості до древніх слов’ян, тибетських му-
дреців та японських роботів!  Цього разу ти допоможеш школяреві позбутися чар Ліньмена та відкрити 
значення знань у нашому житті. А також навчишся готувати ідеальний сніданок для школяра, власними 
руками виготовиш веселі закладки, проведеш яскравий експеримент, вивчиш нові англійські слова, роз-
в’яжеш безліч розвивальних завдань. Проводь час із користю! Із Сашкою завжди цікаво!

Любий друже, запрошуємо тебе дізнатися про наші пригоди в Україні!
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КОМІКС

Любий друже! У цьому випуску ти разом з героями журналу допоміг школяреві здолати 
чари Ліньмена, а також дізнався про важливість знань у нашому житті.

У наступному випуску ти довідаєшся про нові пригоди Сашки, Наташки, котика Чере-
пашки та Соняха у Канаді!



МАЛЮЙМО

Розфарбуй 
САШКУ

наклейка
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Місце для твого малюнка
ршити та розфарбувати

Цікавинка

МАЛЮЙМОВчимося малювати разом 
із Наташкою

1 2

3 4

5

Кмітливі роботи японські
Усіх дивують дуже.

Тож нумо вчитись малювати 
З тобою їх, мій друже.

Першого робота сконструював ін-
женер Д. Уекслі з Америки. Цей робот 
міг говорити фрази по команді та вико-
нувати прості рухи. 

Найбільших роботів-динозаврів 
створили в Японії. Вони сягають  8 ме-
трів заввишки, а їхня форма змодельова-
на зі скелетів динозаврів. Рухи здаються 
натуральними і надточними завдяки 
аналізу м’язів цих тварин.



ГРАЙМО ТА МІРКУЙМО

Підрахуй та розфарбуй кружечок із відповідною цифрою.

10

У кожному олівці наведи спочатку сіру цифру, після цього 
пунктирну, а потім напиши її у порожньому квадраті.

Розв’яжи приклади та приклей НАКЛЕЙКИ із відповідями на свої місця. 

Понеділок Вівторок Середа

Четвер П’ятниця
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ГРАЙМО ТА МІРКУЙМО

наклейка

наклейка

наклейка

наклейка

Уважно розглянь малюнок, знайди та 
розфарбуй олівець і зошит.

:

:

:

:

:

:

:

::

:

:

:

:

: :

:

А 30 років потому француз Ніко-
ля Жак Конте винайшов технологію 
виготовлення олівців, яку використо-
вують і сьогодні.

‘‘Прості’’ олівці виготовляють, 
вставляючи у дерев’яну оболонку 
стрижень із графіту. Його добувають 
у шахтах під землею. Він м’який і 
тому легко кришеться, залишаючи на 
папері темний слід. 

Близько 250  років 
тому в німецькому місті 
Нюрнберг сім’я Фабер 
почала виготовлення 
олівців, використовую-
чи графітовий порошок, 
але  це у них не зовсім 
вийшло. 

Друже, для кожного школяра дуже важ-
ливо потоваришувати з годинником. Вико-

ристовуючи НАКЛЕЙКИ, утвори пари з 
годинників, які показують однаковий час.

112
3

4
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Настільна гра ’ ’Дзянкен’’
Любий друже! Чи знаєш ти, що відома гра руками ‘‘Камінь, ножиці, папір’’ надзвичайно популярна 

в Японії? Там вона називається ‘‘Дзянкен’’, у неї грають і дорослі, і діти, при цьому не лише для розваги, 
але й щоб вирішити будь-яке спірне питання! Пропонуємо і тобі зіграти в цю цікаву гру по-новому.

Ножиці розрізають папір.
Папір накриває камінь.
Камінь ламає ножиці.

Кількість учасників –двоє. Якщо учасників більше, то проводиться 
турнір: охочі розділяються на пари та грають по черзі картками між со-
бою, потім змагаються два переможці.  

Правила: 
1. Кожен з двох учасників обирає, картками якого кольору буде гра-

ти, забирає їх собі, перемішує та викладає на столі малюнками вниз.
2. Учасники разом говорять японську приказку до гри ‘‘Дзян-кен-

пон!’’ та перевертають по одній картці. Хто перемагає, той і забирає собі 
пару карток. Якщо нічия (випали однакові картки), то їх відкладають убік.

3. Грають доти, доки не закінчаться всі картки. У кінці потрібно 
підрахувати картки : у кого більше, той і стає переможцем!

Цікаво знати!
У Японії був сконструйований робот для гри в ‘‘Дзянкен’’, 

у якого людина виграти просто не може! Секрет у тому, що ро-
бот за допомогою високошвидкісної камери аналізує рух руки 
людини і передбачає наперед, який знак вона покаже.

З гри ‘‘Дзянкен’’ проводяться міжнародні 
чемпіонати, а переможець отримує значний гро-
шовий приз! Існує міжнародна федерація гри та 
офіційні правила проведення змагань. 

Ножиці
перемагають папір

К
ам

ін
ь

перем
агає нож

иц
і

П
ап

ір
пе

ре
м

аг
ає

 к
ам

ін
ь
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Настільна гра ’ ’Дзянкен’’
Любий друже! Чи знаєш ти, що відома гра руками ‘‘Камінь, ножиці, папір’’ надзвичайно популярна 

в Японії? Там вона називається ‘‘Дзянкен’’, у неї грають і дорослі, і діти, при цьому не лише для розваги, 
але й щоб вирішити будь-яке спірне питання! Пропонуємо і тобі зіграти в цю цікаву гру по-новому.

Кількість учасників –двоє. Якщо учасників більше, то проводиться 
турнір: охочі розділяються на пари та грають по черзі картками між со-
бою, потім змагаються два переможці.  

Правила: 
1. Кожен з двох учасників обирає, картками якого кольору буде гра-

ти, забирає їх собі, перемішує та викладає на столі малюнками вниз.
2. Учасники разом говорять японську приказку до гри ‘‘Дзян-кен-

пон!’’ та перевертають по одній картці. Хто перемагає, той і забирає собі 
пару карток. Якщо нічия (випали однакові картки), то їх відкладають убік.

3. Грають доти, доки не закінчаться всі картки. У кінці потрібно 
підрахувати картки : у кого більше, той і стає переможцем!

Цікаво знати!
У Японії був сконструйований робот для гри в ‘‘Дзянкен’’, 

у якого людина виграти просто не може! Секрет у тому, що ро-
бот за допомогою високошвидкісної камери аналізує рух руки 
людини і передбачає наперед, який знак вона покаже.

З гри ‘‘Дзянкен’’ проводяться міжнародні 
чемпіонати, а переможець отримує значний гро-
шовий приз! Існує міжнародна федерація гри та 
офіційні правила проведення змагань. 

Японські вчені спробували навчити шимпан-
зе грати в ‘‘Дзянкен’’. У результаті 7 із 5 тварин 
опанували правила, але для цього їм знадобилося 
в середньому аж 307 повторів! 



ПОДОРОЖУЙМО
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Любий друже, Сонях дуже любить осінню пору і підготував для тебе чудові осінні загадки. 
Відгадай їх та приклей відповіді-малюнки, використовуючи НАКЛЕЙКИ. 

– це предки українців та багатьох інших сусідніх нам народів.
Древні слов’яни

Древні слов’яни жили у городищах, обнесених 
дерев’яною огорожею, та займалися землероб-

ством і вирощуванням домашньої худоби.
Вони одягалися у довгі сорочки, а 

на ноги взували плетені постоли.

Тибет
– це високогірний район в Азії, що славиться як загадкова скарбни-

ця мудрості та стародавніх знань. 

Високо в горах Тибету збудовані приголомшли-
вої краси монастирі.

– це розвинута країна, що займає лідерські позиції в 
світі за розвитком робототехніки.

Японія

У Японії створили роботів, зовні схожих на зви-
чайних людей. Вони вміють підтримувати бесі-
ду, але їхня міміка та жести ще різкі і не мають 

властивої людям плавності.

У Японії проводяться справжні битви 
роботів. Ці змагання надзвичайно попу-

лярні в країні!

Тибетські монахи живуть удалині від цивілі-
зації, у гармонії з собою та світом.
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ГРАЙМО ТА МІРКУЙМО
Любий друже, Сонях дуже любить осінню пору і підготував для тебе чудові осінні загадки. 
Відгадай їх та приклей відповіді-малюнки, використовуючи НАКЛЕЙКИ. 

Росте – зеленіє, 
Падає – пожовтіє, 

Лежить – почорніє. 

наклейка

То чорна, то сива 
По небу ходила,
Набив її вітер – 

Сльози розпустила. 

наклейка

Листя жовте облетіло,  
Парки та сади укрило.  
Та поглянь на гілочки,  

Що горять, немов свічки…  
Восени зачервоніла  

Рясно-рясно…  

наклейка

Є у мене річ важлива –  
Не страшні ні дощ, ні злива.  

Її розкрию над собою,  
І не замочить дощ водою!  

наклейка

І великі, і малі
Повдягалися в брилі,
І дощу ці одноніжки 

Не бояться ані трішки.
 Ліс – улюблений їх край. 

А як звуться, відгадай.

наклейка
Перша половина осені – традиційний час збору врожаю. 

З’єднай овочі з корзинами, у які їх поскладав САШКА.

3

4

6
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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! 

Rr  
[ ар ]

Hh
[ ейч ]

Washer [уо’ше] – 
пральна машина

Robot 
[ро’убот] –

 робот

Windmill
[уі ‘нміл] – вітряк

Наведи та пропиши рядочки.

Наведи house [ха’ус] – будинок та розфар-
буй, використовуючи кольорові підказки.

Rain
[рейн] – дощ

House
хаус

Window
віндоу

Fen
ce

фен
с

Roof
руф

Chimney
чімні

Hen [хен] – курка

Horse
[хос] – 

кінь

Ww  
[ дабл ю ]

Друже, ми продовжуємо вивчати 
англійський алфавіт. Цього разу 
вивчаємо літери Hh, Rr та Ww.

My home
This is the house,
This is the door,

The windows are clean,
And so is the floor.

Зіс іс зе хаус,
Зіс іс зе до,

Зе віндоус а клін,
Енд со із зе фло.

Це будинок,
Це двері,

Вікна чисті,
І підлога теж.

5. Зігни трикутники за зразком.

1. Візьми аркуш кольорового паперу.



КРЕАТИВЧИКвеселі закладки
Друже, пропонуємо тобі виготовити своїми руками цікаві 

кутики-закладинки для твоїх книжок та зошитів!
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House
хаус

Window
віндоу

Fen
ce

фен
с

Roof
руф

Chimney
чімні

Ww  
[ дабл ю ]

2. Накресли на ньому 3 квадрати 
розміром 7х7 см за зразком на фото.

3. Виріж фігурку так, як пока-
зано на фото білою лінією.

4. Ти отримав заготовку для 
закладки-кутика.

5. Зігни трикутники за зразком. 6. Загорни всередину один із трикут-
ників та змаж його зверху клеєм.

7. Тепер загорни всередину другий 
трикутник так, щоб він приклеївся.

8. Виріж один із яскравих, веселих 
трикутників з цієї сторінки (розмі-

щені внизу). 

9. Намаж кутик 
заготовки клеєм. 

10. Приклей трикутник 
до заготовки. 

11. У тебе вийшла мила, позитивна 
закладка для зошитів та книг. 

12. Ти можеш зробити іще кілька таких 
закладок, використовуючи трикутники, 

що залишилися на сторінці. 

7 см

7 см

7 см

7 см

7 см

7 см

7
 с

м

7
 с

м

7
 с

м

7
 с

м

1. Візьми аркуш кольорового паперу.



ЕКСПЕРИМЕНТУЙМО ПАВУТИНА У ВОДІ

дві банки; чорнило (або туш для 
малювання чи яскраві 

рідкі фарби);

піпетку.

Для експерименту візьмемо:
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Чому так відбувається?

Чорнило, вода і взагалі 
все навколо складається з ма-
лесеньких, невидимих для ока 
шматочків. Ці шматочки назива-
ються молекули. 

1. Налий у першу банку гарячу воду (обережно, щоб скло не лопнуло!), а у другу – холодну.
2. Набери піпеткою чорнило та капни по кілька крапель у кожну посудину.
3. Спостерігай, як у воді розростається химерна павутина!
Зверни увагу! У холодній воді павутина збільшуватиметься повільно, а у гарячій – дуже швидко!
*Проводь цей експеримент лише за допомоги дорослих!
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Явище, за яким ти спостерігаєш, називається дифузія!

Молекули не стоять на 
місці, а постійно рухаються. У 
гарячій воді вони пересувають-
ся дуже швидко, у холодній – 
повільніше.

Рухаючись, молекули пе-
ремішуються між собою.

Це перемішування і нази-
вається дифузією! 

Друже, пропоную тобі 
разом перевірити цікаві 
властивості гарячої та 

холодної води!

усвідомлюючи себе сильними членами шкільного колективу. У 
розділі про взаємодію батьків та вчителів ‘‘розставлені по місцях’’ 
претензії, почуття й очікування обох сторін. А коли суть протиріч 
зрозуміла, подолати їх стає не так вже й важко. Загалом ця книга 
є наочним прикладом, як батьки та вчителі можуть об’єднати свої 
зусилля і сприяти тому, щоб діти ставали наполегливими, дисциплі-
нованими, мали бажання вчитися, пізнавати світ, бо ж єдність сім’ї 
і школи відіграє важливу роль у вирішенні завдань усебічного ро-
звитку та виховання школяра.



ДБАЙЛИВИМ БАТЬКАМ

1. Налий у першу банку гарячу воду (обережно, щоб скло не лопнуло!), а у другу – холодну.
2. Набери піпеткою чорнило та капни по кілька крапель у кожну посудину.
3. Спостерігай, як у воді розростається химерна павутина!
Зверни увагу! У холодній воді павутина збільшуватиметься повільно, а у гарячій – дуже швидко!
*Проводь цей експеримент лише за допомоги дорослих!
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Ми шукаємо для вас книги,
що допожуть вам бути щасливими батьками...

‘‘Мистецтво спілкування з дітьми.
Удома та в школі’’

Адель Фабер та Елейн Мазліш 

Книга всесвітньо відомих педагогів-психологів, а за сумісництвом 
і багатодітних матусь Адель Фабер та Елейн Мазліш ‘‘Мистецтво спіл-
кування з дітьми’’ стане в пригоді небайдужим батькам школярів та 
вчителям. Використовуючи унікальні комунікативні стратегії, приклади 
та історії, викладені у формі вчительського, батьківського та батьківсь-
ко-вчительського діалогів, авторки допомагають дорослим налагодити 
плідну співпрацю з дітьми.  Книга ілюстрована коміксами, у яких відо-
бражені типові конфліктні ситуації, показані шляхи їх вирішення без 
надмірної строгості, моралей та повчань. Тут можна почерпнути вража-

У книзі ви знайдете від-
повіді на такі запитання

До чого веде злість та дратів-
ливість?

Як навчити дитину бути уваж-
ною?

Як навчити школяра поважати 
людей?

Як прищепити дітям культуру 
спілкування?

Як виховувати чесність та від-
повідальність?

ючі способи спілкування з дітьми, навчитися підбирати слова, що вселяють у дитину впевненість, спри-
яють спілкуванню з дорослими й однокласниками. Автор-
ки зрозуміло і наочно виклали дуже важливу думку: вихо-
вання дитини та правильне спілкування з нею – це велика 
та постійна кропітка праця. Вони доносять до читача, що 
виховання без покарань – це можливо: ‘‘Коли дитину кара-
ють, вона вирішує бути більш обережною, а не більш від-
повідальною’’. Головна героїня книги весь час розмірковує 
про свої взаємини з дітьми, аналізує проблеми та їхні при-
чини, обговорює їх із іншими, читає спеціальну літературу 
з психології спілкування, складає плани і діє, адже тільки 
доклавши чимало зусиль, можна розраховувати на стійкий 
позитивний результат. 

усвідомлюючи себе сильними членами шкільного колективу. У 
розділі про взаємодію батьків та вчителів ‘‘розставлені по місцях’’ 
претензії, почуття й очікування обох сторін. А коли суть протиріч 
зрозуміла, подолати їх стає не так вже й важко. Загалом ця книга 
є наочним прикладом, як батьки та вчителі можуть об’єднати свої 
зусилля і сприяти тому, щоб діти ставали наполегливими, дисциплі-
нованими, мали бажання вчитися, пізнавати світ, бо ж єдність сім’ї 
і школи відіграє важливу роль у вирішенні завдань усебічного ро-
звитку та виховання школяра.

Отже, зацікавлено-
му педагогу ця книга 
допоможе створити 
в класі приємне емо-
ційне середовище, у 
якому діти почувати-
муться комфортно, 



Любий друже! Нумо разом готувати 

ідеальний сніданок для школяра

ніжні вівсяні пластівці 
(не швидкого приготу-
вання) – 1/4 склянки;

Для цього візьмемо:

22

СЕКРЕТИ ПРОДУКТІВ

йогурт без 
наповнювачів – 
1/4 склянки;

молоко – 1/3 
склянки;

фрукти і ягоди 
за смаком – 1/4 

склянки;

підсолоджувачі за 
смаком (1 чайну –  
1 столову ложку).

півлітрову 
банку;

Базовий рецепт
1. Насипаємо у банку вівсянку, додаємо молоко, 
йогурт, цукор (або інший підсолоджувач).
2. Закриваємо банку кришкою.
3. Струшуємо, щоб з’єднати інгредієнти.
4. Насипаємо зверху фрукти або ягоди.
5. Злегка перемішуємо.
6. Закриваємо банку і ставимо в холодильник на 
ніч. За цей час вівсяні пластівці просочуються 
молоком, йогуртом і фруктовими соками. На-
ступного дня каша вже буде м’якою та ніжною.

Три ідеї для оригінальної вівсянки:

З бананом і какао
Базовий рецепт +

какао – 1 столова ложка; 
мед – 1 чайна ложка;
банан – 1/4 склянки.

З апельсином та горіхами
Базовий рецепт +

мед – 1 чайна ложка;
подрібнені горіхи  – 1 ст. л.;
апельсин – 1/4 склянки.

З вишнями та шоколадом
Базовий рецепт +

мед та ваніль – по 1 ч. л.;
тертий шоколад – 1 ст. ложка;

вишні – 1/4 склянки.

Вівсяні пластівці виготовляють із зерен вівса. 
Овес – це рослина, схожа на пшеницю чи жито.

Пластівці утворюються, коли зерна розплющують.
Тверді зерна варяться набагато довше, аніж пластівці.

Щоб гарно навчатися, школярам по-
трібно багато сил. Який же сніданок 
найкраще наповнить енергією і пози-

тивом на цілий день?

Пропоную приготувати ори-
гінальну вівсянку! Це здоровий 
та дуже смачний сніданок, що 
неодмінно подарує бадьорість!
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Смакуємо!
Експериментуємо та вига-

дуємо власні рецепти!

Вівсяні пластівці виготовляють із зерен вівса. 
Овес – це рослина, схожа на пшеницю чи жито.

Пластівці утворюються, коли зерна розплющують.
Тверді зерна варяться набагато довше, аніж пластівці.

Вівсянка має антистресо-
вий ефект.

Вівсяну кашу цінували 
ще древні слов’яни.

Вівсянка робить людей 
розумнішими, адже по-
кращує роботу мозку.

Вівсянка очищує 
організм.

Тибетські монахи також 
смакують вівсянкою.

Вівсянка дарує бадьорість 
і гарний настрій.

Вівсянка – ознака смачного сніданку,
Вівсянку я радо чекаю щоранку,

Вівсянкою голод ранковий втамую,
Вівсянка бадьорість мені подарує!



Передплату замовте лише за хвилину –

і буде чим вдома зайняти дитину!

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.

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

вул. Лісна, 9

- SashkaRead@gmail.com

 

Підсумки конкурсу малюнків

Шановні дбайливі батьки, розфарбуйте осінні вечори своєї малечі яскравими 
барвами – 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.            

Вітаємо переможців: Іванку Небораць, Мирослава Дубровського, Олександра Ми-
роненка та Віталія  Канівця, які отримають головні подарунки – яскраві пляжні надувні 
м’ячі.

 Дякуємо всім за участь у конкурсі та чудові малюнки! Ніхто з учасників не зали-
шився без смаколиків від САШКИ!

 Любі читачі, беріть участь у конкурсах та акціях від  САШКИ та отримуйте гаран-
товані подаруночки! Проводьте час яскраво – із САШКОЮ завжди цікаво! 

Малюнки переможців

Віталій, 
м. Полтава.

Олександр, с. Висока Вакулівка 
Козельщинського району 

Полтавської області. 

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

Львівської області. 

Мирослав, м. Українськ 
Донецької області. 


