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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 загадкову країну Ірландію і допоможеш зруйнувати 
небезпечні плани Шкодмена та його команди, завадивши їм заволодіти талісманом удачі. А також на-
вчишся готувати неперевершене какао з маршмеллоу, власними руками виготовиш ірландське вбрання 
для Наташки, проведеш веселий хімічний експеримент, вивчиш нові англійські слова, розв’яжеш безліч 
розвивальних завдань. Проводь час із користю! Із Сашкою завжди цікаво!

Кирило, м. Полтава.

Влад, м. Полтава.

Ярослава, м. Київ.

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

Аліна, м. Суми. Тимофій і Домініка, м. Суми.
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Комікc ' 'Спіймати удачу' 'Дорогий читачу!
 Сашка, Наташка, котик Черепашка і Сонях з радістю запрошують тебе до захопливої подорожі 
сторінками журналу! Разом з героями ти відвідаєш загадкову країну Ірландію і допоможеш зруйнувати 
небезпечні плани Шкодмена та його команди, завадивши їм заволодіти талісманом удачі. А також на-
вчишся готувати неперевершене какао з маршмеллоу, власними руками виготовиш ірландське вбрання 
для Наташки, проведеш веселий хімічний експеримент, вивчиш нові англійські слова, розв’яжеш безліч 
розвивальних завдань. Проводь час із користю! Із Сашкою завжди цікаво!

Любий друже, запрошуємо тебе дізнатися про наші пригоди в Ірландії!

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

Любий друже! У цьому випуску ти разом з героями журналу допоміг відвернути 
удачу від Шкодмена та його команди і завадив антигерою стати непереможним.
У наступному випуску ти довідаєшся про нові пригоди Сашки, Наташки, котика 

Черепашки та Соняха у Німеччині.



МАЛЮЙМО

Розфарбуй 
САШКУ

наклейка

8
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Місце для твого малюнка
ршити та розфарбувати Цікавинка

МАЛЮЙМОВчимося малювати разом 
із Наташкою

1
2

3

4 5

Майже у кож-
ному селищі Ірлан-
дії є замки.  Рані-
ше вони слугували 
надійним  захистом 
від ворога, проте з 
тих часів минуло 
вже багато років. 

В Ірландії замки повсюди збудовані,
Їх таємниці в легендах заховані…

Можуть усіх вони зачарувати,
А я їх візьмуся намалювати!

Зараз ці величні споруди – популярні 
пам’ятки серед туристів, а деякі з них стали 
готелями.



ГРАЙМО ТА МІРКУЙМО
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Осінь — пора грибів, а в Ірландії вони на кожному кроці.
 Друже, здогадайся, під яким деревом росте кожен 

грибочок, та з’єднай їх лініями. 

підосичник                      підберезовик                         білий гриб

береза                                          ялина                                             осика

Дістанься до корзинки, збираючи лише білі гриби.

Домалюй 
половинку та

розфарбуй.

Наведи та розфарбуй. 
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ГРАЙМО ТА МІРКУЙМО

наклейка

наклейка

наклейка

З’єднай однакові листочки стрілочками. Запиши у 
клітинки склади з однакових фігур. Прочитай слова 
та приклей відповідні НАКЛЕЙКИ із зображеннями 

наших героїв на необхідні місця. 

наклейка

САШ

КА

СО

НЯХ

ШКОД

МЕН

НА

ТАШ

КА
КО

ТИК

наклейка

Друже, намалюй на 
деревах стільки осін-
ніх листочків, скільки 

показує цифра.

5 3 6



Настільна гра ‘ ‘Спіймай удачу‘‘
Конюшина з чотирма листочками – надзвичайна дивина! Кому пощастить її знайти, того 

обов’язково спіткатиме удача в житті! Тож зіграйте в гру та дізнайтеся, хто з вас найбільший щас-
ливчик!

Кількість учасників: від 2 до 6.

Підготовка до гри:
1. Наклей таблицю на картон та розріж на квадрати по чорних лініях.
2. Склади картки в який-небудь мішечок та перемішай.

Правила гри
По черзі тягніть картки з мішечка. Переможцем стане той, кому пощастить дістати картку з 

чотирилисною конюшиною.



Конюшина з чотирма листочками – надзвичайна дивина! Кому пощастить її знайти, того 
обов’язково спіткатиме удача в житті! Тож зіграйте в гру та дізнайтеся, хто з вас найбільший щас-
ливчик!

Кількість учасників: від 2 до 6.

Підготовка до гри:
1. Наклей таблицю на картон та розріж на квадрати по чорних лініях.
2. Склади картки в який-небудь мішечок та перемішай.

Правила гри
По черзі тягніть картки з мішечка. Переможцем стане той, кому пощастить дістати картку з 

чотирилисною конюшиною.



ІРЛАНДІЯ
– це країна зелених пагорбів і скелястих берегів, овіяна легендами та славою гордого народу кельтів. Її 

величають смарагдовим островом через безкрайні зелені простори, просякнуті духом свободи.

ПОДОРОЖУЙМО
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Сучасні ірландці – нащадки 
кельтських племен, що колись 

заселяли значну територію Євро-
пи. Кельти славились як хоробрі 

воїни, вмілі майстри зброї та 
творці героїчних міфів.

Люди в Ірландії мають гор-
дий і волелюбний характер. 
Вони вперті, запальні, па-
тріотичні, але при цьому 

товариські й веселі.

Ірландія розта-
шовується 

на острові на 
півночі Єропи.

В Ірландії найбільша кіль-
кість рудих людей. Там на-
віть проводиться щорічний 

фестиваль рудоволосих! 

Розфарбуй волосся ір-
ландки у рудий колір.

В ірландському на-
ціональному костюмі 
переважають зелені 
кольори. Цікаво, що 

до чоловічого вбрання 
входить спідниця кілт. 

Ірландія переповне-
на загадковими древ-

німи замками.

Острів Ірландія за формою схожий на тва-
ринку! На яку, по-твоєму? Намалюй її!

З Ірландією нерозривно асо-
ціюються овечки, адже вони 

всюди пасуться серед сокови-
тої зелені.

*Поверни та знайди чотири лапи.
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ІРЛАНДІЯ
– це країна зелених пагорбів і скелястих берегів, овіяна легендами та славою гордого народу кельтів. Її 

величають смарагдовим островом через безкрайні зелені простори, просякнуті духом свободи.

ПОДОРОЖУЙМО

Острів Ірландія за формою схожий на тва-
ринку! На яку, по-твоєму? Намалюй її!

Найвідомішими героями 
ірландської міфології є ле-
прекони – маленькі чарівні 
істоти у зеленому вбранні. 
За легендою, вони збері-

гають горнятко з золотом. 
Якщо впіймати лепрекона, 

то в обмін на свободу він 
має віддати скарб або ж 

виконати три бажання. Та 
варто лише на мить відвер-
нутися чи змигнути оком – 

лепрекон тут же зникає!
Знайди два однакових 
капелюхи лепрекона!

З Ірландією нерозривно асо-
ціюються овечки, адже вони 

всюди пасуться серед сокови-
тої зелені.

ST. PATRICK’S DAY

Святий Патрик вва-
жається небесним 

покровителем Ірландії. 
У давні часи він приніс 
християнство на острів.

Найупізнаваніший сим-
вол Ірландії – листок 
конюшини, який ще 
називається шемрок. 

Конюшина тут зростає 
повсюдно, а святий 

Патрик за допомогою 
трилисника пояснював 

ірландцям значення хри-
стиянського вчення.

Зазвичай листя конюшини має по три листочки. Але зрідка 
трапляються чотирилисники. Знайти такий листок нелегко, 

тому вважається, що він приносить удачу.

Найвідоміше національне свято Ір-
ландії – День святого Патрика. Його 

пишно відзначають по всій країні.

Цього дня влаштовують яскраві 
паради та прикрашають місто у 

зелений колір.

Люди обов’язково одягаються 
у все зелене.

Скрізь продаються традиційні 
святкові ласощі у формі конюши-

нового листя.

*Поверни та знайди чотири лапи.



ПОДОРОЖУЙМО
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Ірландські народні танці легко 
впізнати! Для них характерні високі 

стрибки, чіткі рухи ногами та ви-
стукування ритму підборами в такт 

музиці. Руки в танці участі не беруть 
– вони міцно притиснуті по швах.

Яка з ірландських танцівниць підстрибнула най-
вище? Постав під нею цифру 1! А яка – найнижче? 
Постав під нею цифру 5. Поміркуй, які місця за ви-
сотою стрибка посіли інші танцівниці, та простав 

під ними цифри від 2 до 4!

Скромний та благородний верес 
повсюдно зростає на просторих 

луках острова і символізує свободу 
та поетичність ірландської душі. 

Одним із національних музичних 
інструментів Ірландії є волин-

ка. Її протяжні мелодійні звуки  
пробуджують у серці нестримне 

бажання вдихнути свободу на 
пронизаних вітрами зелених 

ірландських пагорбах.

Зелений – національний колір Ірландії!

Обведи найсвітліший серед усіх відтінків зеленого!

Зелений колір може бути теплим і холодним. 
Постав знак «плюс» на теплому!

Які кольори необхідно змішати, щоб утворився зе-
лений? З’єднай цю пару лінією з зеленим овалом!

+

+

+

=
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ГРАЙМО ТА МІРКУЙМО

Зелений – національний колір Ірландії!

Обведи найсвітліший серед усіх відтінків зеленого!

Які кольори необхідно змішати, щоб утворився зе-
лений? З’єднай цю пару лінією з зеленим овалом!

Прочитай за допомогою дзеркала слова, пов’язані 
з Ірландією, та приклей відповідні НАКЛЕЙКИ із 

зображеннями на необхідні місця.

наклейка

наклейка наклейка

наклейка

МОНЕТА ВІВЦЯ

КОНЮШИНА АРФА

Розв’яжи приклади, розфарбуй відповідно до кольорових 
підказок та дізнайся, який вигляд має ірландський прапор. 

Допоможи вівці дістати до свіжої травички. 
Наведи рядок, не відриваючи руки.

Цікавинки
Герб Ірландії—

це золота арфа зі 
срібними струна-
ми на синьому тлі. 

З давніх часів і 
дотепер арфу вва-
жають символом 
Ірландії. 
Її зображають на монетах, паспор-
тах, державних документах, пе-
чатках президента  й уряду.

Ірландці так пишаються своїм 
символом, що вирішили його вико-
ристовувати при розробці дизайну 
одного з мостів у Дубліні. 

10-7 12-6 14-5

=1

=2

=3

=4

=5

=6

=7

=8

=9



18

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! 

Uu [ ю ]

Vv  [ ві ]

Продовжуємо вивчати англійський 
алфавіт разом із САШКОЮ.

У цьому випуску вивчаємо літери  Vv та Uu.

Violin [ва’йлін] – 
скрипка

Приклей НАКЛЕЙКИ з літерою V в кружечок 
лише на vegetables [ ве’джітеблз] – овочах.

Vase [ваз] – ваза

Umbrella
[амбре’ле] – 
парасолька

Unicorn [ю’нікон] – єдиноріг

Розфарбуй, використовуючи ко-
льорові підказки, та дізнайся, що 

зображено на малюнку.

Наведи та пропиши рядочки.

Під час подорожі в Ірландію Наташці дуже сподобався тамтешній національний костюм. Допоможи 
їй вбратися справжньою ірландкою!

Для цього наклей сторінку на картон та виріж усі зображення. Акуратно зроби хвилястий розріз 
всередині капелюшка по пунктирній лінії. Одягни Наташку так, як показано на фото. 

НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ: аркуш картону, маленькі гострі ножиці, клей.

Наведи та пропиши рядочки.



КРЕАТИВЧИК
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Ірландське вбрання 
для Наташки

Під час подорожі в Ірландію Наташці дуже сподобався тамтешній національний костюм. Допоможи 
їй вбратися справжньою ірландкою!

Для цього наклей сторінку на картон та виріж усі зображення. Акуратно зроби хвилястий розріз 
всередині капелюшка по пунктирній лінії. Одягни Наташку так, як показано на фото. 

НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ: аркуш картону, маленькі гострі ножиці, клей.



ЕКСПЕРИМЕНТУЙМО Веселі черв’ячки

декілька желати-
нових черв’ячків;

5 ложок соди 
з верхом;

склянку оцту.

Для цього візьмемо:
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Чому так відбувається?
 Усі знають, що сода та оцет всту-

пають між собою у хімічну реакцію, у 
результаті якої виділяється вуглекислий 
газ у вигляді бульбашок. Бульбашки газу 
легші за рідину, тому вони підіймаються 
вгору. 

Оскільки черв’ячки просякнуті со-
дою, то коли вони занурюються в оцет, 
з їхньої поверхні починають виділятися 
бульбашки газу. Бульбашок так багато, що 
вони здатні підняти і потягнути черв’яч-
ків угору за собою!

Друже, пропо-
ную тобі разом 
провести ціка-
вий хімічний 
експеримент! півсклянки

 води;

1. Розрізаємо желатинових черв’ячків 
на кілька частин.

2. Розчиняємо соду у воді та занурює-
мо туди черв’ячків на 15 хвилин, щоб 

сода просякла в них.

3. Укидаємо черв’ячків у оцет – вони по-
чинають ‘‘танцювати’’! Желатинові істоти 

то спливають наверх, то опускаються вниз,  
звиваючись, неначе живі!

  Катерина Кронгауз, психолог і журналіст, мама двох маленьких хлоп-
чиків Льови та Яші, почала з того, що створила у Facebook закриту групу для 
мам, де можна було обговорити найболючіші питання. Тепер у групі 20 ти-
сяч учасниць, а Катерина видала вкрай успішну книгу. Авторка стверджує: 
її книга – це спроба перестати сидіти ввечері на кухні і дивитися в одну точ-

Це ще нікому не вдалося і навряд чи вдасться. Не варто робити дитину центром і метою свого іс-
нування, жертвувати заради неї абсолютно всім і відмовляти собі навіть у найменших дрібницях. Варто 
знаходити час для себе і для свого чоловіка, потрібно іноді просто лягти і виспатися, піти на манікюр, 
залишивши дитину з бабусею або нянею. І світ не завалиться. Не варто записувати дитину на двадцять 
гуртків відразу і намагатися одночасно навчити її танцювати, малювати, креслити, вишивати і розмовляти 
трьома мовами. Це зайве. Потрібно розвивати дитину і займатися з нею, але в межах розумного. Адже 
дітям ще треба просто гратися і бігати у дворі.

Майже кожна мати одного разу починає сумніватися в тому, що вона 
все або хоча б що-небудь робить правильно.  Розумних і не зовсім, освіче-
них і не дуже, дорослих і юних мучать одні і ті ж питання. Чи хороша я 
мати? Як виростити дитину щасливою? Як стати щасливою самій? 



ДБАЙЛИВИМ БАТЬКАМ

склянку оцту.
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‘‘Я погана мати?’’
Катерина Кронгауз

Ми шукаємо для вас книги, що допомагають 
вам бути щасливими батьками...

  Катерина Кронгауз, психолог і журналіст, мама двох маленьких хлоп-
чиків Льови та Яші, почала з того, що створила у Facebook закриту групу для 
мам, де можна було обговорити найболючіші питання. Тепер у групі 20 ти-
сяч учасниць, а Катерина видала вкрай успішну книгу. Авторка стверджує: 
її книга – це спроба перестати сидіти ввечері на кухні і дивитися в одну точ-

Передмову до видання книги 
написала Людмила Петрановська – 
гуру у сфері виховання. Головний 
посил книги ‘‘Я погана мати? І 33 
інших запитання, які псують життя 
батькам’’– просто розслабитися й 
отримувати від материнства макси-
мум задоволення! У ній ви не зна-
йдете конкретних відповідей на пи-
тання, книга написана не в форматі 
порад і рекомендацій, а просто від 
імені людини, що розповідає про 
себе, свій досвід, власне життя. Ав-
торка намагається донести, що про-
сто неможливо осягнути неосяжне 
і бути 24 години на добу суперма-
мою, супержінкою.

Це ще нікому не вдалося і навряд чи вдасться. Не варто робити дитину центром і метою свого іс-
нування, жертвувати заради неї абсолютно всім і відмовляти собі навіть у найменших дрібницях. Варто 
знаходити час для себе і для свого чоловіка, потрібно іноді просто лягти і виспатися, піти на манікюр, 
залишивши дитину з бабусею або нянею. І світ не завалиться. Не варто записувати дитину на двадцять 
гуртків відразу і намагатися одночасно навчити її танцювати, малювати, креслити, вишивати і розмовляти 
трьома мовами. Це зайве. Потрібно розвивати дитину і займатися з нею, але в межах розумного. Адже 
дітям ще треба просто гратися і бігати у дворі.

Цю книгу варто прочитати всім мамам для психологічної під-
тримки, адже вона написана настільки легко, дотепно і просто, що 
гарантовано підніме  настрій.  А від настрою матусі, як усім добре 
відомо, залежить настрій усієї родини.

Майже кожна мати одного разу починає сумніватися в тому, що вона 
все або хоча б що-небудь робить правильно.  Розумних і не зовсім, освіче-
них і не дуже, дорослих і юних мучать одні і ті ж питання. Чи хороша я 
мати? Як виростити дитину щасливою? Як стати щасливою самій? 
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ку, коли все в порядку, знизити ціну власних помилок, зрозуміти, чому 
ці питання виникають, чи важливі відповіді на них і чи ті відповіді ми 
взагалі шукаємо. 

          Цитата з книги:
‘‘Здається, мало що на світі 
можна зробити заради дітей, 
крім як сісти із цими дітьми на 
карусель і гойдатися до нестя-
ми або, посперечавшись, з’їсти 
три коробки морозива, заради 
дітей можна пофарбувати сті-
ни фломастером і наостанок 
віддерти шматочок шпалер. 
Решту люди роблять для себе: 
і хвилюються, і діймають одне 
одного, і себе, і дітей, і їдуть, і 
повертаються, і бояться, і ша-
леніють’’.

          Цитата з книги:
‘‘Шапочку надіньте на дити-
ну, застудиться’’, ‘‘А сосочку 
не пробували? Що ж він у вас 
пальчики смокче?’’, ‘‘Треба 
поколихати, він спати хоче’’, 
‘‘Ви б йому травички якої-не-
будь заварювали, активний він 
якийсь у вас’’, – люди на вули-
цях дають поради, друзі дають 
поради, бабусі дають поради, 
тітки і всі інші жінки дають по-
ради’’.

Для кого буде цікавою?

Для матусь, які втомилися від 

ідеальності і хочуть трохи відпо-

чити та розслабитись.



Друже, нумо разом готувати 

КАКАО З МАРШМЕЛЛОУ!

1 літр молока, 
можна пряженого;

Для цього візьмемо:
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СЕКРЕТИ ПРОДУКТІВ

5 чайних ложок 
какао з верхом;

5 чайних ложок 
цукру без верха;

кілька жмень маршмеллоу 
(жувального зефіру).

1. Змішуємо какао та 
цукор у склянці. 

Холодними осінніми вечорами так хочеть-
ся зігрітися! Загорнутися у теплу ковдру та 

дивитися на дощ і вітер за вікном…

Я знаю рецепт на-
пою, що чудово до-
повнить атмосферу 
осіннього затишку!

2. Додаємо трішки молока та 
перемішуємо до однорідності.

3. Кип’ятимо решту 
молока в каструлі.

4. Вливаємо в кипляче 
молоко розчин какао. 

5. Розмішуємо, знову доводи-
мо до кипіння та вимикаємо.

6. Наливаємо какао до 
склянки.

7. Вкидаємо маршмеллоу – воно 
набухає та перетворюється на 

солодку пінку!
СМАКУЄМО!

Із тертих какао-бобів вичав-
люють какао-олію. При темпера-
турі 25°С вона тверда і крихка, а 
при 32°С — рідка, тому тане у роті.
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Какао – це дерево родом із 
теплих лісів Південної Америки. 
Цікаво, що його плоди ростуть не 
на гілках, а прямо на стовбурі!

Усередині плоду какао 
міститься насіння – так звані 
какао-боби.

Діставши какао-боби з 
оболонок плоду, їх висушують, 
підсмажують та перетирають. 

Шоколад теж готують із 
какао-бобів, але іншим способом 
– змішуючи терті какао-боби 
з какао-олією та цукровою пу-
дрою.

Після вичавлювання какао-олії 
зостається сухий залишок. Його по-
дрібнюють у какао-порошок, з якого 
виготовляють напій какао.

Із тертих какао-бобів вичав-
люють какао-олію. При темпера-
турі 25°С вона тверда і крихка, а 
при 32°С — рідка, тому тане у роті.

Маршмеллоу виготовля-
ють із цукрового сиропу, 
який збивають із жела-
тином у повітряну масу.

Маршмеллоу додають до де-
сертів, морозива та гарячих 
напоїв.

Хоч маршмеллоу і на-
зивають жувальним 
зефіром, насправді це 
зовсім інший продукт, 
адже в його складі не-
має характерного для 
зефіру яєчного білка 
та фруктового пюре. 
Схожі вони лише за 
зовнішнім виглядом!

Один із поширених способів 
вживання маршмеллоу – це 
підсмажування його на багат-
ті. У результаті шматочки по-
криваються хрусткою кіроч-
кою, а всередині утворюється 
розплавлений крем.

Спочатку маршмеллоу 
готували як цукерки 
від ангіни на основі ко-
реня алтеї лікарської. 
З часом рецепт дещо 
змінили, перетворивши 
маршмеллоу на ласощі! 

Коли маршмеллоу вкинув у какао,
На мить у мене мову відібрало.

Немов хмаринка невагома з неба
Спустилася у чашечку до тебе!
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Проводь час яскраво - 
із Сашкою завжди цікаво!

Для цього достатньо написати нам у соціальних мережах  
або на електронну пошту й оформити замовлення.

Друже, у нас знову 
конкурс малюнків!

Не вистачає журналу для повної колекції? Не біда! 
Ви завжди можете замовити їх онлайн за суперціною – 12 грн!

При замовленні від 5 номерів – доставка безкоштовна!

                         НАШІ КОНТАКТИ:
38500, Полтавська обл., смт Диканька,
 вул. Лісна,9
SashkaRead@gmail.com
https://www.facebook.com/zhurnalsashka/

имч ао  дь ін ті ес йО ’’ ’’
имч ао  дь ін ті ес йО ’’ ’’

Дорогий наш читачу, у тебе є унікальна можливість 
виграти фірмову парасольку від САШКИ!

Для участі у конкурсі необхідно надіслати нам малюнок або його фото на тему 
‘‘Осінь очима дітей’’ та зібрати найбільшу кількість лайків під своїми малюночками у на-
шій спільноті ‘‘Журнал САШКА’’ у Facebook.

До 30 листопада 2017 року надсилайте свої малюнки поштою: 38500, Полтав-
ська область, смт Диканька, вул. Лісна, 9 або фото малюнків на нашу електронну адре-
су: SashkaRead@gmail.com чи у нашу спільноту ‘‘Журнал САШКА’’ у Facebook! У листі 
або під фото обов’язково зазначте своє прізвище, ім’я, вік, домашню адресу та номер 
телефону! Голосування триватиме до 5 грудня 2017 року. Найкращі роботи будуть опу-
бліковані на сторінках нашого журналу, усі учасники отримають гарантовані смаколики 
від САШКИ, а переможець – ексклюзивну фірмову  парасольку.

Малюнок для САШКИ надсилай – гарантовані подарунки вигравай!


