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КОМІКС: ЧОМУ СКИСАЄ МОЛОКО



4



5

КОМІКС
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Ось так скисає молоко:
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ГРАЙМО ТА МІРКУЙМОРозфарбуй
ШКОДМЕНА

накалейка

МАЛЮЙМО



1.

2.

3.

4.

5.

6.

Друже,
розгадай цей кросворд і дізнайся,

з чого виготовляють сир,
сметану, масло та кефір.

До речі, я просто обожнюю
цей продукт!

Використовуючи наклейки, приклей на свої місця  обличчя Сашки, 
Наташки, котика Черепашки та мудрого Соняха.

1.

2.

3.

4.

6.

5.
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Друже, приклей наклейки із зображеннями 
індійських цікавинок так, щоб вони не 
повторювалися у жодному з рядків.

Друже, приклей наклейки із зображеннями 
індійських цікавинок так, щоб вони не 
повторювалися у жодному з рядків.
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Цікава риболовляЦікава риболовля

З’єднай крапки по 
порядку та дізнайся, 
що впіймав кіт 
Черепашка.
А коли впораєшся із 
завданням,
розфарбуй картинку.
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В гарячому молоці бактерії не зможуть вижити, а в 
холодному не зможуть швидко розмножуватися. 

Найкраще себе почувають бактерії при
температурі 38 – 40 градусів.

Готувати йогурт 
дуже легко!

 Просто в кип’ячене тепле молоко 
потрібно додати закваску

і витримати молоко в теплі 
близько 8 годин!

Чому 
молоко має 

бути теплим?

При високій температурі звичайні бактерії молока, що будуть 
утворювати кисляк, загинуть, а замість них ми додамо 

потрібні нам бактерії для йогурту.

Навіщо 
кип’ятити
молоко?

Вони мають різні смаки, але кожен із них по-своєму смачний!
І кисляк, і йогурт – це не що інше, як скисле молоко! Просто скисання 

відбувається завдяки різним видам кисломолочних бактерій.
До речі, відомий кожному домашній сир (російською мовою знаний як 

«творог») готують саме зі скислого молока, нагріваючи його.

Я 
теж люблю 

йогурт!
А як його
готують?

Що таке
закваска?

Це речовина, у якій міститься багато-багато 
спеціальних бактерій, які перетворюють 

молоко на йогурт.

А чим
кисляк відріз-

няється від 
йогурту?

В Індії найулюбленіший продукт,
який готують із молока, — це йогурт!

Називають його «дахі». Жителі Індії їдять дахі практично щодня: 
додають до салатів, уживають із гострою їжею, використовують для 
приготування різноманітних страв, п’ють розведеним з водою для 

втамування спраги.

Звичайні бактерії, що є у свіжому
некип’яченому молоці, не підійдуть для приготування 
йогурту. Вони вміють перетворювати молоко лише на кисляк 

(російською мовою знайомий нам як «простокваша»).

Навіщо дода-
вати закваску? 
Адже бактерії і 

так живуть у 
молоці!
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НУМО ГОТУВАТИ
ЙОГУРТ РАЗОМ!
НУМО ГОТУВАТИ
ЙОГУРТ РАЗОМ!

Візьмемо таку кількість 
молока, яка вказана в 

інструкції до закваски.

1.

Закип’ятимо молоко та 
почекаємо, доки воно 

вистигне і стане теплим.

2.

Тепер висипемо закваску до 
каструлі з молоком і гарно 

розмішаємо. 

3.

До йогурту можна додавати фрукти, 
ягоди, варення, мед, горіхи, печиво, 

згущене молоко – усе, що захочеться!

6.

Щільно загорнемо каструлю 
теплою ковдрою, щоб зберегти 

температуру молока.

4.

Приблизно через
8 годин молоко 

перетвориться на йогурт!

5.

vk.com/vkysniashki_ot_sashki

facebook.com/vkysniahski

Дорогий друже!

Навчайся готувати разом із 

Сашкою! Надішли нам фотозвіт, 

як ти готуєш йогурт за рецеп-

том Сашки, і отримай від нього 

смачний подарунок! Присилай 

свої фото до нас у групу та 

голосуй за кращі роботи.

Ось такий вигляд мають 
бактерії скислого молока

під мікроскопом!

СЕКРЕТИ ПРОДУКТІВ
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Виконай завдання
від мудрого Соняха

Для початку тобі слід запастися пачкою сірників.

Переклади 2 сірники так, щоб 
утворилося 5 однакових квадратів.

Забери 4 сірники так, щоб 
залишилося 5 однакових квадратів.

Експериментуймо!
ЗГОРТАННЯ МОЛОКА

Для експерименту візьми: молоко, лимон, чашку.

Налий у чашку трішки 
молока і видави у молоко 
сік дольки лимона.

Молоко згорнеться!
Ти побачиш білі частинки, 
що плавають у світлій 
рідині.

Виявляється, згортання 
молока викликає будь-
яка кислота!
У природних умовах 
молоко з часом 
згортається (скисає) 
через роботу бактерій, 
які виділяють молочну 
кислоту.
Щойно ми прискорили 
процес, замінивши 
молочну кислоту на сік 
звичайного лимона.

Білі частинки, які ти побачив у кінці 
експерименту, – це білки молока, що 

склеїлися між собою.

16 17

Ти можеш здиву-
вати друзів цими 
головоломками,
а також спробува-
ти вигадати власні 
завдання із сірни-
ками!

ЕКСПЕРИМЕНТУЙМО



Milk

Butter
yogurt

ice cream

cheese cottage cheese

Kids English

Використовуючи наклейки, допоможи Сашці 
знайти ці продукти на поличках  супермаркету.

Сонях склав список продуктів, які Сашка
повинен придбати у супермаркеті

Вивчай англійську
з Сашкою!
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MILK [mılk] [мілк] молоко

CHEESE [tʃi:z] [чі:з] сир

BUTTER [ʹbʌtə] [бате] масло

ICE CREAM [aıs ‘kri:m] [айс крім] морозиво

COTTAGE 
CHEESE [ʹkɒtıdʒʹtʃi:z] [котідж чі:з]  домашній 

сир

YOGURT ['jɔgət] [йогет] йогурт



Шубка для овечкиШубка для овечкиШубка для овечки
Зробити пухнасту шубку для овечки
 власними руками дуже легко.

Тобі знадобляться: 
білий аркуш паперу або вата, ножиці та клей.
Розріж білий аркуш паперу або вату на маленькі 
шматочки. Зроби з них пухнасту шубку для овечки, 
наклеївши шматочки на картинку, як показано на зразку.

Це не з ліжечка перинка, 
І не з неба це хмаринка,
Це малесеньке ягнятко
Шубку одягло із ватки.

Креативчик від
СОНЯХА
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Для початку виріж квадрат позначений зеленим пунктиром, та приклей на аркуш картону, 
потім розріж його по розмічених лініях на окремі картки — гайда грати!

ПРАВИЛА ГРИ: розкладіть картки малюнками вниз і перемішайте. Визначтесь, хто з гравців 
буде тягнути картку першим. Головне завдання у грі — намагатися зобразити те, що намальова-
но на картці, так, щоб інші змогли відгадати.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: розмовляти, малювати, показувати пальцями літери.
ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ: використовувати міміку, рухати будь-якою частиною тіла, приймати 

будь-які пози, відповідати на питання жестами.

Гра “Крокодил”
Не знаєш, у що пограти з
друзями у вільний час?

Тоді гра «Крокодил» — саме для вас!

КРЕАТИВЧИК

19

РАВЛИК

АНТИЛОПА КОРОВА

ПАНДАМАВПА

СОНЕЧКО

АЛІГАТОР

КОБРАКОНИК-
СТРИБУНЕЦЬ



Слон в Індії – символ 

мудрості та могутності.

Тадж Махал – найвідоміша 

споруда в Індії.

Ганг – священнаріка Індії.

В Індії розташовані гориГімалаї — найвищі на Землі. 

Індія – це країна мавп, адже 

їх можна зустріти тут на 

кожному кроці!

Всесвітньо відому гру шахи 
вигадали саме в Індії.

Корова – це священна
тварина Індії.Жіночий одяг в Індії 

називається сарі.
Чоловічий святковий одяг в 
Індії називається шервані.
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Дивовижні факти про

Індію

हाय
Привіт –
намасте

धन्यवाद
Спасибі –

шукрія
हां

Так –
хаа

नहीं
Ні –
нахі

मित्र
Друг –
міітр

मैं
Я –
ме

В Індії їдять лише правою 
рукою.

Батьки
обирають дружину для сина та чоловіка для доньки.

В Індійських 

сім’ях не менше 

5 дітей.

Їжу в Індії часто наклада-ють не в таріл-ку, а на вели-кий банановий лист

В Індії відсутні 

смітнички,

і сміття індуси 

кидають прямо 

собі під ноги.

В Індії про-

живає шоста 

частина
населення

планети.

В Індії 80% 
жителів –

вегетаріанці.

Якщо  хтось 

завдасть шкоди 

корові, то на нього 

чекає тюремне 

ув’язнення.

Познайомся з хінді —
мовою Індії!

20 21
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ДБАЙЛИВИМ БАТЬКАМ НА ЗАМІТКУ

Робити помилки — 
нормально

Якщо ви бажаєте  не відставати від змін, що відбуваються в суспільстві, та 
волієте, щоб ваші діти могли впевнено почуватися у вільному світі, тоді обов’язково 
прочитайте книгу Джона Грея  «Діти — з небес».

Ця книга — одна з найважливіших серед книжок про виховання дітей. Ав-
тор замінює поняття «слухняність» на «співпраця» і пояснює, як ненав'язливо 
перейти від першого до другого, та пропонує застосовувати підхід позитивного 
виховання. Пропонований підхід у поєднанні з батьківською любов’ю і турботою 
дасть дітям можливість повністю розвинути свій потенціал на кожному етпі до-
рослішання.  Нові ідеї та методи стануть у пригоді під час роботи з немовлятами, 
малюками, дітьми і підлітками. Навіть якщо дотепер ви виховували свого підліт-
ка інакше, почніть застосовувати ї ї принципи — і дитина піде вам назустріч.

У книзі «Діти — з небес» розповідається про виховання загалом з наведенням безлічі прикладів: як спілкуватися з 
дітьми, як прищепити їм навички гарного виховання та культури поведінки і найголовніше — як безболісно зміцнити 
свій авторитет.  Автор підкреслює: діти природним чином і беззастережно приймають батьківський статус, не потрібно 
тикати їм з будь-якого приводу.

У книзі читачеві імпонує конкретика: усе важливе виділено, усі ситуації знайомі. Її навіть можна почитувати в пере-
рвах між справами, не боячись втратити логічні зв' язки .

Особливо радимо прочитати «Діти — з небес» татам, адже тільки вони здатні покарати так, що дитина не тільки не 
образиться і не ввімкне програму «мене ніхто не любить», а  навіть із задоволенням підкориться з незалежним і гордим 
виглядом, відчуваючи батьківський авторитет.

Отже, наші любі дбайливі батьки, головне виховувати себе та розвиватися, бо наші діти в будь-якому 
випадку виростуть схожими на нас! Завдання батьків — не втратити власного я, бути для дитини му-
дрим наставником і добрим другом, а не царем, проти якого так і хочеться повстати. Успіхів! 

5 ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ 
ВИХОВАННЯ ВІД  ДЖОНА ГРЕЯ:

1. Робити помилки — нормально.

2. Відрізнятися від інших — нор-
мально.

3. Виявляти негативні емоції — 
нормально.

4. Хотіти більшого — нормально.

5. Висловлювати свою незгоду 
— нормально, але пам'ятай, 
що мама і тато — головні.

НАЙЯСКРАВІШІ ЦИТАТИ:

«Чим сильніше дитина боїться робити 

помилки, тим більше притупляється ї ї 

вроджена здатність коригувати свою 

поведінку».

«Замість того, щоб учити дітей, що 

добре, а що погано, учіть їх знаходити 

відповідь у власній душі».

Проблеми дітей починаються вдома і 

можуть бути вирішені там».
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ДБАЙЛИВИМ БАТЬКАМ НА ЗАМІТКУ
Часто ми, батьки, щиро хочемо приділити дитині час, але просто не знаємо, чим із нею можна зайня-

тися. Ми разом нудьгуємо і навіть не здогадуємося, який величезний потенціал маємо ще не розкритої 
взаємної радості від спілкування!

Спочатку пройдіться з дитиною будинком 

та назбирайте кожен по десятку найрізноманіт-

ніших предметів, а потім по черзі пропонуйте 

одне одному впізнати їх лише на дотик.

Можна грати в цю гру із зав’язаними чи за-

плющеними очима або ж ховати предмет для 

дослідження в мішечок. У якості мішечка мож-

на використати будь-яку тканину, коробку чи 

пакет.
Гра прекрасно розвиває образне й аналітичне 

мислення, уважність та уяву. Та головне: вона мі-

стить інтригу, а тому має всі шанси стати вашою 

улюбленою спільною грою! Не забувайте лише 

зберігати почуття гумору і в неправильних від-

повідях завжди знаходити смішне!

Ви часто буваєте надто серйозні, заклопотані і категорично дорослі? Тоді дозвольте собі зробити дійсно по-до-
рослому сміливий учинок! Замість того, щоб чинно сидіти на лавці дитячого майданчика, доки ваша дитина поруч 
катається на гірці, відкладіть на хвилину всі стереотипи — і гайда з вітерцем з гірки разом спуститися! 

…Теж пострибайте по східцях на одній нозі, спробуйте пройтися по бордюру і пробіжіться наввипередки… 
Розділіть із дитиною її діяльність, і вона нагородить на вас поглядом, повним подиву, захвату і щастя!

І не дивуйтеся, якщо поруч інші дорослі також візьмуться з’їжджати з гірки. Можливо, вони тільки й чекали 
для цього нагоди!

Вигадайте будь-який об’єкт і називайте по 
черзі його ознаки. Гра набуває барв, коли до-
водиться пропонувати смішні та неочікувані 
варіанти! Наприклад, кіт може бути не лише 
пухнастим і муркотливим, а ще й летючих, зе-
леношерстим і швидколапим… 

У цій грі важливо не відриватися від реаль-
ності й зуміти пояснити причину названої озна-
ки. Так у вас можуть народжуватися цілі історії! 

Гра чудово розвиває творче мислення і вміння 
доводити свою думку.

…Просто кіт грався баночкою із зеленкою і 
замурзався від носа до хвоста.

…А потім він побачив себе у дзеркалі й зля-
кався так, що чимдуж дременув геть!

Фантазуйте і смійтеся разом!

Гра «Зелений кіт»
Гра «Впізнай на дотик»

Нестандартний учинок

Конкурс
«Мій індійський одяг»Дорогий друже!

Подорожуючи Індією Сашка, Наташка та котик Черепашка з задоволенням 
приміряли індійський одяг! Пропонуємо зробити це і тобі!

УМОВИ КОНКУРСУ ДУЖЕ ЛЕГКІ: використовуючи підручні матеріали, одягнися в 
індійському стилі, також можеш пофантазувати та збудувати Тадж Махал із домашніх 
меблів або посидіти , як Сашка, у позі лотоса та обов’язково сфотографуйся. 

Своє фото у індійському одязі надсилай на електронну адресу:  
SashkaRead@gmail.com або у наші спільноти.

Найоригінальніші фото обов'язково будуть надруковані у наступному випуску 
журналу, а на переможця вже чекає головний приз від Сашки – набір для творчості!

Не прогав свій шанс потрапити на сторінки нашого журналу та отримати пода-
рунки! З Сашкою завжди цікаво!

До 15 липня 2016 року надішли фотографію на нашу електронну адресу: SashkaRead@gmail.com
або поштою: 38500, Полтавська область, смт Диканька, вул. Лісна, 9. У листі обов’язково зазнач
своє прізвище, ім’я, скільки тобі років, домашню адресу та контактний номер телефону.

vk.com/vkysniashki_ot_sashki facebook.com/vkysniahski


