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Михайло та Максим,
м. Новомиргород 

Кіровоградської області.

Веселі старти серед загальноосвітніх 
шкіл Полтавського району.

Артур, м. Суми.

Іван, м. Умань.

КОМІКС
МАЛЮЙМО
ГРАЙМО ТА МІРКУЙМО
ЕКСПЕРИМЕНТУЙМО 
НАСТІЛЬНА ГРА
КРЕАТИВЧИК
ДБАЙЛИВИМ БАТЬКАМ
KIDS ENGLISH
ПОДОРОЖУЙМО
ГРАЙМО ТА МІРКУЙМО
СЕКРЕТИ ПРОДУКТІВ

Дорогий читачу!
 Сашка, Наташка, котик Черепашка і Сонях з радістю запрошують тебе до захопливої подорожі 
сторінками журналу! Разом з героями ти відвідаєш розвинуту країну Південна Корея, побуваєш на зимо-
вих Олімпійських іграх, допоможеш здолати хитрі плани Шкодмена та повернути викрадений олімпій-
ський талісман. А також навчишся готувати смачний фруктовий салат, власними руками виготовиш ви-
тончену фігуристку з паперу, проведеш захопливий експеримент з фізики, вивчиш нові англійські слова, 
розв’яжеш безліч розвивальних завдань. Проводь час із користю! Із Сашкою завжди цікаво!

Поліна, м. Полтава.

Василіса, м. Полтава.
Даша, смт Диканька.
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Комікc ' 'ЗИМОВІ ПЕРЕГОНИ''

Любий друже, запрошуємо тебе дізнатися про наші пригоди у Південній Кореї!

Іван, м. Умань.
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КОМІКС
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КОМІКС

Любий друже! У цьому випуску ти разом з героями журналу побував у Південній Кореї, 
познайомився з зимовими видами спорту, проявив олімпійський дух і витривалість та допоміг

друзям повернути символ Олімпіади – білого тигра Сухорана.
У наступному випуску ти довідаєшся про нові пригоди Сашки, Наташки, 

котика Черепашки та Соняха у місті-країні Сінгапур!6
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КОМІКС

Любий друже! У цьому випуску ти разом з героями журналу побував у Південній Кореї, 
познайомився з зимовими видами спорту, проявив олімпійський дух і витривалість та допоміг

друзям повернути символ Олімпіади – білого тигра Сухорана.
У наступному випуску ти довідаєшся про нові пригоди Сашки, Наташки, 

котика Черепашки та Соняха у місті-країні Сінгапур!

Любий друже! У цьому випуску ти разом з героями журналу побував у Південній Кореї, 



МАЛЮЙМО

Розфарбуй САШКУ
наклейка
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Місце для твого малюнка

Цікавинки

МАЛЮЙМОВчимося малювати разом 
із Наташкою

Могутній та красивий тигр –
Це символ зимових Олімпійських ігор.

Його навчаться малювати
Усі: і хлопчики, й дівчата.

Традиційно кожні Олімпійські ігри ма-
ють свою символіку. Частиною цієї символіки є 
талісмани. Талісманами зимових Олімпійських 
ігор 2018 року обрали білого тигра (для Олім-
пійських ігор) та гімалайського ведмедя (для 
Паралімпійських ігор). 

Білий тигр Сухоран символізує надій-
ність та виступає захисником спортсменів, 
глядачів і всіх, хто бере участь в Іграх. 
Гімалайський ведмідь Пандабі – символ волі та 
мужності. 

9

1

2

3

4

5

ршити та розфарбувати

мужності. мужності. мужності. 



ГРАЙМО ТА МІРКУЙМО
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Я обожнюю зиму за лапатий сніг! Друже, поглянь, який чудернацький 
снігопад! Здогадайся, що з зображеного не може літати в 

повітрі разом зі сніжинками, та приклей на 
ці місця НАКЛЕЙКИ-сніжинки.

ЗИМОВІ РЕБУСИ

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15

 Гірськолижний спорт
Alpine Skiing

Хокей з шайбою
Ice Hockey

Сноубординг
Snowboarding

4. Шорт-трек
Short Track

– це змагання з бігу на ковзанах на 
овальній короткій доріжці довжи-

ною в 111,12 м. В шорт-треку 
одночасно стартує кілька ковзанярів, 
які змагаються за першість у досяг-

ненні фінішу. Спортсмени при 
необхідності опираються 

лівою рукою на лід.

5. Стрибки з трампліна
Ski Jumping

– це вид спорту, в якому спортсме-
ни здійснюють стрибки на лижах зі 

спеціального  на схилі трампліна
гори. Стрибок оцінюється за 

дальністю та якістю, і потребує 
злагодженого виконання всіх еле-
ментів та відмінної координації 

тіла у повітрі.

6. Фігурне катання
Figure Skating

– це змагання, в якому спортсме-
ни рухаються на ковзанах по льоду 
під музику та виконують різнома-
нітні елементи – оберти, стрибки, 

комбінації кроків, підтримки і 
так далі. Оцінюється краса виступу 

та техніка виконання елементів. 
Буває одиночне  жіноче та чолові-
че, парне, а також спортивні танці.

7. Ковзанярський спорт
Speed Skating

– це вид спорту, в якому необхідно 
якомога швидше подолати певну 
дистанцію на льоду, рухаючись на 
ковзанах по колу. Змагання прово-
дяться на так званій «довгій доріж-
ці» в 400 метрів, куди спортсмени 

виходять парами.

8. Фрістайл

– це загальна назва для кількох 
спортивних дисциплін, в яких 

лижники змагаються у виконанні
складних лижних трюків та акро-

батичних стрибків. В деяких видах
також враховується швидкість

проходження дистанції з певними 
перешкодами, на яких 
виконуються стрибки.

9. Лижні перегони
Cross-country Skiing

– це змагання на подолання 
певної дистанції на швидкість, 

рухаючись на  і відштовху-лижах
ючись лижними палицями. 
Проходить здебільшого на 

рівнинній місцевості з невелики-
ми підйомами та спусками.

10. Керлінг
Curling

– це гра на льодовому майданчику між 
двома командами. Гравці почергово 
пускають по льоду спеціальні важкі 
гранітні шайби в сторону мішені та 
допомагають спрямувати шайбу в 

потрібну точку за допомогою спеціаль-
них щіток, якими натирають лід перед 

шайбою. Перемагає команда, шайба якої 
опиниться найближче до центру мішені.

11. Санний спорт
Luge

Розігнавшись на старті спортсме-
ни застрибують на сани і в положен-
ні лежачи обличчям догори на ша-
леній швидкості летять униз льо-

дяним жолобом. Спуск такий 
стрімкий, що управляти санями 

доводиться лише поворотом голови 
або порухом плеча.

12. Скелетон
Skeleton

– це швидкісний спуск по крижа-
ному жолобу на спеціальних санях

 без рульового керування. 
Спортсмен, лежачи обличчям 

вниз, керує скелетоном за 
допомогою шипів на носках чере-
виків, та зміною положення тіла 

на поворотах та віражах.

13. Керлінг
Curling

– це вид спорту, що поєднує лижну 
гонку на встановлену дистанцію та 

стрільбу з гвинтівки по мішенях. 
Стрільба проходить з положення 
«лежачи» та «стоячи». За промах 
спортсмен біжить штрафне коло, 
або до його результату додається 
штрафна хвилина. Перемагає той, 
хто покаже кращий час на фініші.

14. Лижне двоборство
Nordic Combined

Спочатку проводяться стрибки з 
трампліна. Переможець стрибково-
го етапу стартує першим у лижному 

кросі. Інші учасники стартують із 
відставанням у кілька секунд, 

кожен відповідно до свого рейтингу.
 Переможцем стає той, хто першим
 прийде до фінішу. Інша назва цього 

виду спорту – «північна комбінація».

15. Бобслей
Bobsleigh

– це швидкісне ковзання з гір по спе-
ціальній снігово-льодовій доріжці
 з віражами на поворотах на  санях

особливої конструкції – , бобах
які мають керування і розраховані 

на двох або чотирьох осіб. На старті 
спортсмени розбігаються, і на швид-
кості застрибують у боб. Перемагає 

та команда, що покаже найкращий час.

Відгадай ребуси, запиши відповіді та приклей НАКЛЕЙКИ на необ-
хідні місця. Пам’ятай, що коми вказують, скільки букв потрібно відкинути на 
початку або в кінці слова, а цифри – номер букви, яку потрібно вписати в слово.

Підказка: під одним із ребусів зашифроване ім’я подруги Шкодмена.

ці місця НАКЛЕЙКИ-сніжинки.

Відгадай ребуси, запиши відповіді та приклей НАКЛЕЙКИ на необ-

наклейка

наклейка наклейка

наклейка

1,2,3,4

Б=З

Д=Х
1,2 С Ж=Г
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стрільбу з гвинтівки по мішенях. 
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або до його результату додається 
штрафна хвилина. Перемагає той, 
хто покаже кращий час на фініші.

14. Лижне двоборство
Nordic Combined

Спочатку проводяться стрибки з 
трампліна. Переможець стрибково-
го етапу стартує першим у лижному 

кросі. Інші учасники стартують із 
відставанням у кілька секунд, 

кожен відповідно до свого рейтингу.
 Переможцем стає той, хто першим
 прийде до фінішу. Інша назва цього 
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15. Бобслей
Bobsleigh

– це швидкісне ковзання з гір по спе-
ціальній снігово-льодовій доріжці
 з віражами на поворотах на  санях

особливої конструкції – , бобах
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на двох або чотирьох осіб. На старті 
спортсмени розбігаються, і на швид-
кості застрибують у боб. Перемагає 

та команда, що покаже найкращий час.

Ксилофон із пляшок
Мабуть, кожен знайомий з таким простим музичним 

інструментом як ксилофон. Друже, пропоную тобі 
провести цікавий експеримент із фізики та виготовити 

ксилофон самотужки із підручних матеріалів! 

Для цього візьмемо: 7-10 скляних пляшок, склянок чи банок 
однакового розміру; воду в ємкості, з якої зручно наливати; 

фарби чи харчові барвники; щіточки для розмішування фарб 
(барвників); чайну ложку; маркер за бажанням.

3. Обережно проводимо по пляшках чайною ложкою у 
різних напрямах – чуємо красивий звук! 

2. Зафарбовуємо воду в різні кольори.

4. Якщо стукати по кожній пляшці окремо, то звук щоразу 
буде різним. Можна вигадати власну мелодію і зіграти її на 

виготовленому ксилофоні!

Чому так відбувається?
Ксилофон – це музичний інструмент, який складається з 

дощечок різної довжини. Найкоротша дощечка при постуку-
ванні видасть тонкий дзвінкий звук, його називають високим. 
Найдовша дощечка дасть гучний глухий звук, його називають 
низьким. Також звуки бувають середні, тобто не зовсім високі, 
але й не дуже низькі. Спробуй обережно постукати по різних 
предметах у кімнаті. Зверни увагу, що всі маленькі предмети 

дають високі звуки, а великі предмети – низькі. 
Наш ксилофон із пляшок – не виняток. Пляшка з найменшою 

кількістю води даватиме найвищий звук, а пляшка з 
найбільшою кількістю – найнижчий.

1. Ставимо пляшки в ряд. У першу пляшку наливаємо 
води до верху. У кожну наступну – трішки менше. В 

останній пляшці вода має бути на денці. Щоб це було 
легше зробити, можна спочатку маркером поставити 

на пляшках помітки, до якого рівня наливати воду.
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– це спуск на лижах із засніжених 
схилів гір на швидкість прохо-

дження траси. Поєднує в собі кілька 
дисциплін, різних за складністю і 

довжиною дистанцій та перепадом 
висот. На трасі спортсменів чекають 

ворота, через які необхідно проїхати, 
круті віражі та повороти.

– це командна спортивна гра на 
льоду. У кожній команді по п’ять по-
льових гравців і воротар. Спортсмени 

рухаються на ковзанах, передають 
шайбу один одному ключками та 

намагаються закинути її у ворота су-
перника. Перемагає та команда, якій 

вдалося закинути найбільше шайб.

– це спуск із засніжених схилів на 
спеціальній дошці з кріпленням для 

обох ніг – сноуборді. Має кілька різно-
видів, у яких спортсмени спускаються 

різними видами трас, проїжджають 
через ворота, долають усілякі пере-

шкоди на шляху та виконують складні 
акробатичні стрибки.



НАСТІЛЬНА ГРА 
‘‘ЗИМОВІ ВИДИ СПОРТУ’’

На зимових Олімпійських іграх 2018 року пройдуть змагання з 15 видів спорту. 
Познайомся з ними, зігравши компанією у цікаву та веселу гру!

Кількість учасників: 2 або 3 особи, а також бажано один дорослий, який буде перевіряти гравців.

Якщо граєте удвох, то одну з карток на вибір відкладіть убік, щоб кожному дісталася однакова кількість 
карток.

Підготовка до гри: 
1. Акуратно розріжте картки по чорних лініях. 
2. Прочитайте інформацію про кожен вид спорту на звороті карток та спробуйте запам’ятати.
3. Перемішайте картки та складіть у стосик малюнками догори.

Хід гри: 
1. Визначте, хто буде першим (за допомогою лічилки чи будь-яким іншим способом).
2. По черзі тягніть картки та розповідайте* про зображений вид спорту. 
Якщо відповідь правильна, забираєш картку собі. Якщо помилився, відкладаєш убік.
3. Гра триває доти, доки картки в стосику не закінчаться.
4. Порахуйте картки, які ви відгадали. Переможцем стає той, хто забрав собі найбільше карток!

*У цієї гри є три рівні складності. Перед початком домовтесь, який варіант гри ви обираєте. 
Порада: розпочинайте з найлегшого варіанту, а потім переходьте до складніших.

Варіант 1. Сказати лише назву зображеного виду спорту українською мовою.

Варіант 2. Сказати назву виду спорту і українською, і англійською мовами.

Варіант 3. Сказати й українську, і англійську назви та довільно переказати текст на картці 
(тобто пояснити суть зображеного виду спорту).
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1. Гірськолижний спорт
Alpine Skiing

– це спуск на лижах із засніжених 
схилів гір на швидкість проходжен-

ня траси. Вміщує в себе кілька 
різних дисциплін, що відрізня-
ються складністю і довжиною 
дистанції, та перепадом висот. 

На трасі спортсменів чекають во-
рота, через які необхідно проїхати, 

круті віражі та повороти.

2. Хокей з шайбою
Ice Hockey

– це командна спортивна гра на 
льоду. У кожній команді по п'ять 

польових гравців і воротар. 
Спортсмени рухаються на ковзанах, 

передають шайбу по льоду ключ-
ками, та намагаються закинути її 
у ворота суперника. Перемагає та
 команда, якій вдалося закинути 

найбільше шайб.

3. Сноубордінг
Snowboard

– це спуск із засніжених схилів на 
спеціальній дошці з кріпленням 

для обох ніг – . Має сноуборді
кілька різновидів, в яких спортсме-

ни спускаються по різних типах 
трас, проїжджають через ворота, 
долають різноманітні перешкоди 
на шляху та виконують складні

 акробатичні стрибки.

4. Шорт-трек
Short Track

– це змагання з бігу на ковзанах на 
овальній короткій доріжці довжи-

ною в 111,12 м. В шорт-треку 
одночасно стартує кілька ковзанярів, 
які змагаються за першість у досяг-

ненні фінішу. Спортсмени при 
необхідності опираються 

лівою рукою на лід.

5. Стрибки з трампліна
Ski Jumping

– це вид спорту, в якому спортсме-
ни здійснюють стрибки на лижах зі 

спеціального  на схилі трампліна
гори. Стрибок оцінюється за 

дальністю та якістю, і потребує 
злагодженого виконання всіх еле-
ментів та відмінної координації 

тіла у повітрі.

6. Фігурне катання
Figure Skating

– це змагання, в якому спортсме-
ни рухаються на ковзанах по льоду 
під музику та виконують різнома-
нітні елементи – оберти, стрибки, 

комбінації кроків, підтримки і 
так далі. Оцінюється краса виступу 

та техніка виконання елементів. 
Буває одиночне  жіноче та чолові-
че, парне, а також спортивні танці.

7. Ковзанярський спорт
Speed Skating

– це вид спорту, в якому необхідно 
якомога швидше подолати певну 
дистанцію на льоду, рухаючись на 
ковзанах по колу. Змагання прово-
дяться на так званій «довгій доріж-
ці» в 400 метрів, куди спортсмени 

виходять парами.

8. Фрістайл

– це загальна назва для кількох 
спортивних дисциплін, в яких 

лижники змагаються у виконанні
складних лижних трюків та акро-

батичних стрибків. В деяких видах
також враховується швидкість

проходження дистанції з певними 
перешкодами, на яких 
виконуються стрибки.

9. Лижні перегони
Cross-country Skiing

– це змагання на подолання 
певної дистанції на швидкість, 

рухаючись на  і відштовху-лижах
ючись лижними палицями. 
Проходить здебільшого на 

рівнинній місцевості з невелики-
ми підйомами та спусками.

10. Керлінг
Curling

– це гра на льодовому майданчику між 
двома командами. Гравці почергово 
пускають по льоду спеціальні важкі 
гранітні шайби в сторону мішені та 
допомагають спрямувати шайбу в 

потрібну точку за допомогою спеціаль-
них щіток, якими натирають лід перед 

шайбою. Перемагає команда, шайба якої 
опиниться найближче до центру мішені.

11. Санний спорт
Luge

Розігнавшись на старті спортсме-
ни застрибують на сани і в положен-
ні лежачи обличчям догори на ша-
леній швидкості летять униз льо-

дяним жолобом. Спуск такий 
стрімкий, що управляти санями 

доводиться лише поворотом голови 
або порухом плеча.

12. Скелетон
Skeleton

– це швидкісний спуск по крижа-
ному жолобу на спеціальних санях

 без рульового керування. 
Спортсмен, лежачи обличчям 

вниз, керує скелетоном за 
допомогою шипів на носках чере-
виків, та зміною положення тіла 

на поворотах та віражах.

13. Керлінг
Curling

– це вид спорту, що поєднує лижну 
гонку на встановлену дистанцію та 

стрільбу з гвинтівки по мішенях. 
Стрільба проходить з положення 
«лежачи» та «стоячи». За промах 
спортсмен біжить штрафне коло, 
або до його результату додається 
штрафна хвилина. Перемагає той, 
хто покаже кращий час на фініші.

14. Лижне двоборство
Nordic Combined

Спочатку проводяться стрибки з 
трампліна. Переможець стрибково-
го етапу стартує першим у лижному 

кросі. Інші учасники стартують із 
відставанням у кілька секунд, 

кожен відповідно до свого рейтингу.
 Переможцем стає той, хто першим
 прийде до фінішу. Інша назва цього 

виду спорту – «північна комбінація».

15. Бобслей
Bobsleigh

– це швидкісне ковзання з гір по спе-
ціальній снігово-льодовій доріжці
 з віражами на поворотах на  санях

особливої конструкції – , бобах
які мають керування і розраховані 

на двох або чотирьох осіб. На старті 
спортсмени розбігаються, і на швид-
кості застрибують у боб. Перемагає 

та команда, що покаже найкращий час.
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дяним жолобом. Спуск такий 
стрімкий, що управляти санями 

доводиться лише поворотом голови 
або порухом плеча.

12. Скелетон
Skeleton

– це швидкісний спуск по крижа-
ному жолобу на спеціальних санях

 без рульового керування. 
Спортсмен, лежачи обличчям 

вниз, керує скелетоном за 
допомогою шипів на носках чере-
виків, та зміною положення тіла 

на поворотах та віражах.

13. Керлінг
Curling

– це вид спорту, що поєднує лижну 
гонку на встановлену дистанцію та 

стрільбу з гвинтівки по мішенях. 
Стрільба проходить з положення 
«лежачи» та «стоячи». За промах 
спортсмен біжить штрафне коло, 
або до його результату додається 
штрафна хвилина. Перемагає той, 
хто покаже кращий час на фініші.

14. Лижне двоборство
Nordic Combined

Спочатку проводяться стрибки з 
трампліна. Переможець стрибково-
го етапу стартує першим у лижному 

кросі. Інші учасники стартують із 
відставанням у кілька секунд, 

кожен відповідно до свого рейтингу.
 Переможцем стає той, хто першим
 прийде до фінішу. Інша назва цього 

виду спорту – «північна комбінація».

15. Бобслей
Bobsleigh

– це швидкісне ковзання з гір по спе-
ціальній снігово-льодовій доріжці
 з віражами на поворотах на  санях

особливої конструкції – , бобах
які мають керування і розраховані 

на двох або чотирьох осіб. На старті 
спортсмени розбігаються, і на швид-
кості застрибують у боб. Перемагає 

та команда, що покаже найкращий час.
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На зимових Олімпійських іграх 2018 року пройдуть змагання з 15 видів спорту. 
Познайомся з ними, зігравши компанією у цікаву та веселу гру!

Кількість учасників: 2 або 3 особи, а також бажано один дорослий, який буде перевіряти гравців.

Якщо граєте удвох, то одну з карток на вибір відкладіть убік, щоб кожному дісталася однакова кількість 
карток.

Підготовка до гри: 
1. Акуратно розріжте картки по чорних лініях. 
2. Прочитайте інформацію про кожен вид спорту на звороті карток та спробуйте запам’ятати.
3. Перемішайте картки та складіть у стосик малюнками догори.

Хід гри: 
1. Визначте, хто буде першим (за допомогою лічилки чи будь-яким іншим способом).
2. По черзі тягніть картки та розповідайте* про зображений вид спорту. 
Якщо відповідь правильна, забираєш картку собі. Якщо помилився, відкладаєш убік.
3. Гра триває доти, доки картки в стосику не закінчаться.
4. Порахуйте картки, які ви відгадали. Переможцем стає той, хто забрав собі найбільше карток!

*У цієї гри є три рівні складності. Перед початком домовтесь, який варіант гри ви обираєте. 
Порада: розпочинайте з найлегшого варіанту, а потім переходьте до складніших.

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15

1. Гірськолижний спорт
Alpine Skiing

– це спуск на лижах із засніжених 
схилів гір на швидкість проходжен-

ня траси. Вміщує в себе кілька 
різних дисциплін, що відрізня-
ються складністю і довжиною 
дистанції, та перепадом висот. 

На трасі спортсменів чекають во-
рота, через які необхідно проїхати, 

круті віражі та повороти.

2. Хокей з шайбою
Ice Hockey

– це командна спортивна гра на 
льоду. У кожній команді по п'ять 

польових гравців і воротар. 
Спортсмени рухаються на ковзанах, 

передають шайбу по льоду ключ-
ками, та намагаються закинути її 
у ворота суперника. Перемагає та
 команда, якій вдалося закинути 

найбільше шайб.

3. Сноубордінг
Snowboard

– це спуск із засніжених схилів на 
спеціальній дошці з кріпленням 

для обох ніг – . Має сноуборді
кілька різновидів, в яких спортсме-

ни спускаються по різних типах 
трас, проїжджають через ворота, 
долають різноманітні перешкоди 
на шляху та виконують складні

 акробатичні стрибки.

4. Шорт-трек
Short Track

– це змагання з бігу на ковзанах на 
овальній короткій доріжці довжи-

ною в 111,12 м. В шорт-треку 
одночасно стартує кілька ковзанярів, 
які змагаються за першість у досяг-

ненні фінішу. Спортсмени при 
необхідності опираються 

лівою рукою на лід.

5. Стрибки з трампліна
Ski Jumping

– це вид спорту, в якому спортсме-
ни здійснюють стрибки на лижах зі 

спеціального  на схилі трампліна
гори. Стрибок оцінюється за 

дальністю та якістю, і потребує 
злагодженого виконання всіх еле-
ментів та відмінної координації 

тіла у повітрі.

6. Фігурне катання
Figure Skating

– це змагання, в якому спортсме-
ни рухаються на ковзанах по льоду 
під музику та виконують різнома-
нітні елементи – оберти, стрибки, 

комбінації кроків, підтримки і 
так далі. Оцінюється краса виступу 

та техніка виконання елементів. 
Буває одиночне  жіноче та чолові-
че, парне, а також спортивні танці.

7. Ковзанярський спорт
Speed Skating

– це вид спорту, в якому необхідно 
якомога швидше подолати певну 
дистанцію на льоду, рухаючись на 
ковзанах по колу. Змагання прово-
дяться на так званій «довгій доріж-
ці» в 400 метрів, куди спортсмени 

виходять парами.

8. Фрістайл

– це загальна назва для кількох 
спортивних дисциплін, в яких 

лижники змагаються у виконанні
складних лижних трюків та акро-

батичних стрибків. В деяких видах
також враховується швидкість

проходження дистанції з певними 
перешкодами, на яких 
виконуються стрибки.

9. Лижні перегони
Cross-country Skiing

– це змагання на подолання 
певної дистанції на швидкість, 

рухаючись на  і відштовху-лижах
ючись лижними палицями. 
Проходить здебільшого на 

рівнинній місцевості з невелики-
ми підйомами та спусками.

10. Керлінг
Curling

– це гра на льодовому майданчику між 
двома командами. Гравці почергово 
пускають по льоду спеціальні важкі 
гранітні шайби в сторону мішені та 
допомагають спрямувати шайбу в 

потрібну точку за допомогою спеціаль-
них щіток, якими натирають лід перед 

шайбою. Перемагає команда, шайба якої 
опиниться найближче до центру мішені.

11. Санний спорт
Luge

Розігнавшись на старті спортсме-
ни застрибують на сани і в положен-
ні лежачи обличчям догори на ша-
леній швидкості летять униз льо-

дяним жолобом. Спуск такий 
стрімкий, що управляти санями 

доводиться лише поворотом голови 
або порухом плеча.

12. Скелетон
Skeleton

– це швидкісний спуск по крижа-
ному жолобу на спеціальних санях

 без рульового керування. 
Спортсмен, лежачи обличчям 

вниз, керує скелетоном за 
допомогою шипів на носках чере-
виків, та зміною положення тіла 

на поворотах та віражах.

13. Керлінг
Curling

– це вид спорту, що поєднує лижну 
гонку на встановлену дистанцію та 

стрільбу з гвинтівки по мішенях. 
Стрільба проходить з положення 
«лежачи» та «стоячи». За промах 
спортсмен біжить штрафне коло, 
або до його результату додається 
штрафна хвилина. Перемагає той, 
хто покаже кращий час на фініші.

14. Лижне двоборство
Nordic Combined

Спочатку проводяться стрибки з 
трампліна. Переможець стрибково-
го етапу стартує першим у лижному 

кросі. Інші учасники стартують із 
відставанням у кілька секунд, 

кожен відповідно до свого рейтингу.
 Переможцем стає той, хто першим
 прийде до фінішу. Інша назва цього 

виду спорту – «північна комбінація».

15. Бобслей
Bobsleigh

– це швидкісне ковзання з гір по спе-
ціальній снігово-льодовій доріжці
 з віражами на поворотах на  санях

особливої конструкції – , бобах
які мають керування і розраховані 

на двох або чотирьох осіб. На старті 
спортсмени розбігаються, і на швид-
кості застрибують у боб. Перемагає 

та команда, що покаже найкращий час.
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1. Гірськолижний спорт
Alpine Skiing

– це спуск на лижах із засніжених 
схилів гір на швидкість проходжен-

ня траси. Вміщує в себе кілька 
різних дисциплін, що відрізня-
ються складністю і довжиною 
дистанції, та перепадом висот. 

На трасі спортсменів чекають во-
рота, через які необхідно проїхати, 

круті віражі та повороти.

2. Хокей з шайбою
Ice Hockey

– це командна спортивна гра на 
льоду. У кожній команді по п'ять 

польових гравців і воротар. 
Спортсмени рухаються на ковзанах, 

передають шайбу по льоду ключ-
ками, та намагаються закинути її 
у ворота суперника. Перемагає та
 команда, якій вдалося закинути 

найбільше шайб.

3. Сноубордінг
Snowboard

– це спуск із засніжених схилів на 
спеціальній дошці з кріпленням 

для обох ніг – . Має сноуборді
кілька різновидів, в яких спортсме-

ни спускаються по різних типах 
трас, проїжджають через ворота, 
долають різноманітні перешкоди 
на шляху та виконують складні

 акробатичні стрибки.

4. Шорт-трек
Short Track

– це змагання з бігу на ковзанах на 
овальній короткій доріжці довжи-

ною в 111,12 м. В шорт-треку 
одночасно стартує кілька ковзанярів, 
які змагаються за першість у досяг-

ненні фінішу. Спортсмени при 
необхідності опираються 

лівою рукою на лід.

5. Стрибки з трампліна
Ski Jumping

– це вид спорту, в якому спортсме-
ни здійснюють стрибки на лижах зі 

спеціального  на схилі трампліна
гори. Стрибок оцінюється за 

дальністю та якістю, і потребує 
злагодженого виконання всіх еле-
ментів та відмінної координації 

тіла у повітрі.

6. Фігурне катання
Figure Skating

– це змагання, в якому спортсме-
ни рухаються на ковзанах по льоду 
під музику та виконують різнома-
нітні елементи – оберти, стрибки, 

комбінації кроків, підтримки і 
так далі. Оцінюється краса виступу 

та техніка виконання елементів. 
Буває одиночне  жіноче та чолові-
че, парне, а також спортивні танці.

7. Ковзанярський спорт
Speed Skating

– це вид спорту, в якому необхідно 
якомога швидше подолати певну 
дистанцію на льоду, рухаючись на 
ковзанах по колу. Змагання прово-
дяться на так званій «довгій доріж-
ці» в 400 метрів, куди спортсмени 

виходять парами.

8. Фрістайл

– це загальна назва для кількох 
спортивних дисциплін, в яких 

лижники змагаються у виконанні
складних лижних трюків та акро-

батичних стрибків. В деяких видах
також враховується швидкість

проходження дистанції з певними 
перешкодами, на яких 
виконуються стрибки.

9. Лижні перегони
Cross-country Skiing

– це змагання на подолання 
певної дистанції на швидкість, 

рухаючись на  і відштовху-лижах
ючись лижними палицями. 
Проходить здебільшого на 

рівнинній місцевості з невелики-
ми підйомами та спусками.

10. Керлінг
Curling

– це гра на льодовому майданчику між 
двома командами. Гравці почергово 
пускають по льоду спеціальні важкі 
гранітні шайби в сторону мішені та 
допомагають спрямувати шайбу в 

потрібну точку за допомогою спеціаль-
них щіток, якими натирають лід перед 

шайбою. Перемагає команда, шайба якої 
опиниться найближче до центру мішені.

11. Санний спорт
Luge

Розігнавшись на старті спортсме-
ни застрибують на сани і в положен-
ні лежачи обличчям догори на ша-
леній швидкості летять униз льо-

дяним жолобом. Спуск такий 
стрімкий, що управляти санями 

доводиться лише поворотом голови 
або порухом плеча.

12. Скелетон
Skeleton

– це швидкісний спуск по крижа-
ному жолобу на спеціальних санях

 без рульового керування. 
Спортсмен, лежачи обличчям 

вниз, керує скелетоном за 
допомогою шипів на носках чере-
виків, та зміною положення тіла 

на поворотах та віражах.

13. Керлінг
Curling

– це вид спорту, що поєднує лижну 
гонку на встановлену дистанцію та 

стрільбу з гвинтівки по мішенях. 
Стрільба проходить з положення 
«лежачи» та «стоячи». За промах 
спортсмен біжить штрафне коло, 
або до його результату додається 
штрафна хвилина. Перемагає той, 
хто покаже кращий час на фініші.

14. Лижне двоборство
Nordic Combined

Спочатку проводяться стрибки з 
трампліна. Переможець стрибково-
го етапу стартує першим у лижному 

кросі. Інші учасники стартують із 
відставанням у кілька секунд, 

кожен відповідно до свого рейтингу.
 Переможцем стає той, хто першим
 прийде до фінішу. Інша назва цього 

виду спорту – «північна комбінація».

15. Бобслей
Bobsleigh

– це швидкісне ковзання з гір по спе-
ціальній снігово-льодовій доріжці
 з віражами на поворотах на  санях

особливої конструкції – , бобах
які мають керування і розраховані 

на двох або чотирьох осіб. На старті 
спортсмени розбігаються, і на швид-
кості застрибують у боб. Перемагає 

та команда, що покаже найкращий час.
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1. Гірськолижний спорт
Alpine Skiing

– це спуск на лижах із засніжених 
схилів гір на швидкість проходжен-

ня траси. Вміщує в себе кілька 
різних дисциплін, що відрізня-
ються складністю і довжиною 
дистанції, та перепадом висот. 

На трасі спортсменів чекають во-
рота, через які необхідно проїхати, 

круті віражі та повороти.

2. Хокей з шайбою
Ice Hockey

– це командна спортивна гра на 
льоду. У кожній команді по п'ять 

польових гравців і воротар. 
Спортсмени рухаються на ковзанах, 

передають шайбу по льоду ключ-
ками, та намагаються закинути її 
у ворота суперника. Перемагає та
 команда, якій вдалося закинути 

найбільше шайб.

3. Сноубордінг
Snowboard

– це спуск із засніжених схилів на 
спеціальній дошці з кріпленням 

для обох ніг – . Має сноуборді
кілька різновидів, в яких спортсме-

ни спускаються по різних типах 
трас, проїжджають через ворота, 
долають різноманітні перешкоди 
на шляху та виконують складні

 акробатичні стрибки.

Шорт-трек
Short Track

Стрибки з трампліна
Ski Jumping

Фігурне катання
Figure Skating

Ковзанярський спорт
Speed Skating

ФристайлЛижні перегони
Cross-country Skiing

Керлінг
Curling

Санний спорт
Luge

Скелетон
Skeleton

Біатлон
Biathlon

Лижне двоборство
Nordic Combined

Бобслей
Bobsleigh

– це змагання з бігу на ковзанах на 
овальній короткій доріжці довжиною 
в 111,12 м. У шорт-треку одночасно 

стартує кілька ковзанярів, які зма-
гаються за першість у досягненні 

фінішу. Спортсмени при необхідності 
опираються лівою рукою на лід.

– це змагання, в якому спортсмени 
рухаються на ковзанах по льоду під 
музику та виконують різноманітні 
елементи – оберти, стрибки, ком-

бінації кроків, підтримки і так далі. 
Оцінюється краса виступу та техніка 

виконання елементів. Буває оди-
ночне  жіноче та чоловіче, парне, а 

також спортивні танці.

– це вид спорту, в якому спортсме-
ни здійснюють стрибки на лижах 

зі спеціального трампліна на схилі 
гори. Стрибок оцінюється за дальні-

стю та якістю і потребує злаго-
дженого виконання всіх елементів 

та відмінної координації тіла у 
повітрі.

– це вид спорту, в якому необхідно 
якомога швидше подолати певну 
дистанцію на льоду, рухаючись на 
ковзанах по колу. Змагання прово-
дяться на так званій ‘‘довгій доріж-
ці’’ в 400 метрів, куди спортсмени 

виходять парами.

– це загальна назва для кількох спор-
тивних дисциплін, у яких лижники 
змагаються у виконанні складних 
лижних трюків та акробатичних 

стрибків. У деяких видах також ура-
ховується швидкість проходження 
дистанції з певними перешкодами, 

на яких виконуються стрибки.

– це змагання на подолання певної 
дистанції на швидкість. Спортсмени 
рухаються на лижах і відштовхують-
ся лижними палицями. Проходить 

змагання здебільшого  на рівнинній 
місцевості з невеликими підйомами 

та спусками.

– це гра на льодовому майданчику між 
двома командами. Гравці почергово 
пускають по льоду спеціальні важкі 

гранітні шайби в бік мішені та допома-
гають спрямувати її в потрібну точку за 
допомогою спеціальних щіток, якими 
натирають кригу перед шайбою. Пере-
магає команда, шайба якої опиниться 

найближче до центру мішені.

Розігнавшись на старті, спортсмени 
застрибують на сани і в положен-

ні лежачи обличчям догори на 
шаленій швидкості летять униз 

льодяним жолобом. Спуск такий 
стрімкий, що керувати санями дово-
диться лише поворотом голови або 

порухом плеча.

– це швидкісний спуск по крижано-
му жолобу на спеціальних санях без 

рульового керування. Спортсмен, 
лежачи обличчям униз, керує скеле-
тоном за допомогою шипів на носках 
черевиків та зміною положення тіла 

на поворотах і віражах.

– це вид спорту, що поєднує лижну гон-
ку на встановлену дистанцію та стріль-

бу з гвинтівки по мішенях. Стрільба 
проходить з положення лежачи та 

стоячи. За промах спортсмен біжить 
штрафне коло, або до його результату 

додається штрафна хвилина. Перемагає 
той, хто покаже кращий час на фініші.

Спочатку проводяться стрибки з трам-
пліна. Переможець стрибкового етапу 
стартує першим у лижному кросі. Інші 

учасники стартують із відставанням 
у кілька секунд, кожен відповідно до 

свого рейтингу. Переможцем стає той, 
хто першим прийде до фінішу. Інша 
назва цього виду спорту – північна 

комбінація.

– це швидкісне ковзання з гір по 
спеціальній снігово-льодовій доріжці з 
віражами на поворотах на санях осо-
бливої конструкції – бобах, які мають 
керування і розраховані на двох або 
чотирьох осіб. На старті спортсмени 

розганяються і на швидкості застрибу-
ють у боб. Перемагає та команда, що 

покаже найкращий час.



КРЕАТИВЧИКФігуристка з паперу

Необхідні матеріали:

Фігуристка з паперуФігуристка з паперуФігуристка з паперуФігуристка з паперуФігуристка з паперуФігуристка з паперуФігуристка з паперуФігуристка з паперуФігуристка з паперуФігуристка з паперуФігуристка з паперуФігуристка з паперуФігуристка з паперуФігуристка з паперуФігуристка з паперуФігуристка з паперуФігуристка з паперуФігуристка з паперуФігуристка з паперу
Друже, пропонуємо тобі власними руками виготовити ніжну та 

витончену фігуристку на ковзанах і прикрасити нею свою кімнату!

2 аркуші тонкого білого паперу 
стандартного розміру (формату А4);  

ножиці; шматочок білої нитки.

1. Беремо перший аркуш білого паперу. 
2. Згинаємо його, як показано на фото.
3. Відрізаємо зайву смужку.
4,5,6. Згинаємо аркуш іще три рази.
7. Вирізаємо з цієї сторінки шаблон для 
сніжинки, накладаємо його зверху на 
зігнутий аркуш та обводимо.
8,9. Вирізаємо по лініях.
10. Розгортаємо сніжинку.
11. Вирізаємо шаблон фігуристки зі 
сторінки, накладаємо його на другий
аркуш білого паперу та обводимо.
12. Вирізаємо силует фігуристки по 
наведених лініях. 
13. Обережно одягаємо сніжинку на 
талію фігуристки так, як показано на фото. 
Прив’язуємо до її руки ниточку та 
вішаємо на вікні чи на люстрі.

Інструкція
1. Беремо перший аркуш білого паперу. 1. Беремо перший аркуш білого паперу. 1. Беремо перший аркуш білого паперу. 1. Беремо перший аркуш білого паперу. 

7. Вирізаємо з цієї сторінки шаблон для 7. Вирізаємо з цієї сторінки шаблон для 7. Вирізаємо з цієї сторінки шаблон для 

талію фігуристки так, як показано на фото. талію фігуристки так, як показано на фото. талію фігуристки так, як показано на фото. 

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

14 15

1. Гірськолижний спорт
Alpine Skiing

– це спуск на лижах із засніжених 
схилів гір на швидкість проходжен-

ня траси. Вміщує в себе кілька 
різних дисциплін, що відрізня-
ються складністю і довжиною 
дистанції, та перепадом висот. 

На трасі спортсменів чекають во-
рота, через які необхідно проїхати, 

круті віражі та повороти.

2. Хокей з шайбою
Ice Hockey

– це командна спортивна гра на 
льоду. У кожній команді по п'ять 

польових гравців і воротар. 
Спортсмени рухаються на ковзанах, 

передають шайбу по льоду ключ-
ками, та намагаються закинути її 
у ворота суперника. Перемагає та
 команда, якій вдалося закинути 

найбільше шайб.

3. Сноубордінг
Snowboard

– це спуск із засніжених схилів на 
спеціальній дошці з кріпленням 

для обох ніг – . Має сноуборді
кілька різновидів, в яких спортсме-

ни спускаються по різних типах 
трас, проїжджають через ворота, 
долають різноманітні перешкоди 
на шляху та виконують складні

 акробатичні стрибки.

Шорт-трек
Short Track

Стрибки з трампліна
Ski Jumping

Фігурне катання
Figure Skating

Ковзанярський спорт
Speed Skating

ФристайлЛижні перегони
Cross-country Skiing

Керлінг
Curling

Санний спорт
Luge

Скелетон
Skeleton

Біатлон
Biathlon

Лижне двоборство
Nordic Combined

Бобслей
Bobsleigh

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13
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Отже, зима – чудова пора для активних ігор та загартовування організму. Якщо ви будете 
проводити достатньо часу на свіжому повітрі, активно гуляти з дітьми, можете не боятися ніяких 
застуд. Головне прийти додому і добренько зігрітися. Вигадуйте цікаві ігри, самі розважайтеся з діт-
ками, згадуйте, як добре бути маленьким і безтурботним. Знаходьте час для себе та своєї сім’ї, тоді  
у всіх членів родини покращиться працездатність, настрій, і не буде турбувати зимова депресія!

Зима – це казковий час, який у кожного асоціюється з дитинством. Засніжені дерева та дороги так 
і спонукають нас одягнутися тепленько і вирушити назустріч зимовим розвагам. Навіть у ролі батьків, 
адже й дорослим іноді корисно впасти в дитинство та відірватись на повну разом зі своїм чадом. Усім ві-
домо, що активні зимові ігри на свіжому повітрі – це не тільки цікаво, а й дуже корисно.  У цьому випуску 
ми підготували для вас топ-10 зимових розваг, які точно не дадуть засумувати ні батькам, ні малечі.

Також пошукай-
те сліди на снігу і 
спробуйте вгада-
ти, кому вони на-
лежать.

Потім допоможіть 
дитині обережно 
встати, не зруйну-
вавши її ‘‘ангель-
ського’’ відбитка.

ТОП-10 зимових ігор з дитиною

5.  Гра ‘‘Лижники’’
Разом із батьками наввипередки 
на лижах — цей спогад назавжди 
закарбується у пам’яті вашої малечі.

2. Гра ‘‘Розмалюймо зиму’’
Візьміть із собою на прогулян-
ку фарби або розведіть харчові 
барвники в воді та налийте в 
пульверизатор. Сніг – це біле 
полотно, на якому можна на-
малювати будь-яку картину, 
бурульки також можна зроби-
ти кольо-
ровими.

4. Гра ‘‘Веселий сніговик’’
Зліпивши сніговика, поставте 
йому на голову капелюх-відро та 
по черзі намагайтеся збити відро 
сніжками. 

3. Гра “Зимовий слідопит’’
Виходячи на вулицю, не забудьте при-
хопити із собою збільшувальне скло. 
За допомогою нього можна розгляда-
ти унікальні узори сніжинок. 

6. Гра ‘‘Величезна сніжка’’
Головне завдання — ска-
тати більшу сніжку, ніж у 
суперника, за однаковий 
проміжок часу. Ця гра не 
дасть змерзнути нікому. 

Головне завдання — ска-Головне завдання — ска-
тати більшу сніжку, ніж у 
суперника, за однаковий 

7. Гра ‘‘Фортеця’’
Якщо надворі ле-
жить вологий сніг, не 
забудьте прихопити 
із собою лопатки та 
відерця. Збудуйте ра-
зом замок, фортецю, 
іглу або лабіринт зі 
снігу.

закарбується у пам’яті вашої малечі.закарбується у пам’яті вашої малечі.

8. Гра ‘‘Сніжний янгол’’
Мабуть, немає жодного дорослого, який у ди-
тинстві не грав би в снігового ангела. Покажіть 
дитині, як треба впертися в землю, щоб потім 
повалитися назад, у сніговий замет, замахавши 
в снігу руками і ногами, нібито летиш. 

9. Гра ‘‘Снігові скульптури’’
Дайте волю фантазії, адже зі снігу можна зліпити не 
лише звичайного сніговика, а й снігові скульптури або 
навіть зробити власний арт-об’єкт зі сніжок.

10. Гра ‘‘Із гори летим щодуху’’
Санки та сніг так само нерозділь-
ні, як морозиво та вафельний ста-
канчик. Придумайте різні кумедні 
способи катання. Спустіться разом 
із гірки на тюбах, санчатах або на 
санках-льодянках. 

2. Гра ‘‘Розмалюймо зиму
Візьміть із собою на прогулян-Візьміть із собою на прогулян-Візьміть із собою на прогулян-
ку фарби або розведіть харчові 
барвники в воді та налийте в 
пульверизатор. Сніг – це біле 
полотно, на якому можна на-
малювати будь-яку картину, 
бурульки також можна зроби-
ти кольо-

1. Гра ‘‘Сніговий тир’’
Намалюйте на стіні або 
прямо на снігу мішень і 
намагайтеся поцілити 
сніжкою в центр. Можна 
спробувати кидати з за-
плющеними очима і зма-
гатися на дальність кидка 
в висоту або в довжину.

Tubing [тью’бін] – катання 
на тюбах
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Winter funs
[уі’нте фанс] – зимові розваги

ТОП-10 зимових ігор з дитиною Вивчай англійську з Сашкою! KIDS ENGLISH

Приклей НАКЛЕЙКУ із зображенням спортивного оснащення,
на якому катаються наші герої, поруч із кожним з них.

наклейка

З’єднай фрагменти 
з малюнками.

Ітс уінте, ітс уінте, Лет ас следж енд скі! Ітс уінте, ітс уінте, Ітс грейт фан фо мі!  

Це зима, це зима!

На санчатах їдьмо й лижах!

Це зима, це зима –

Насолода й дивовижа!

 

It’s winter, it’s winter,

Let us sledge and ski!

It’s winter, it’s winter,

It’s great fun for me!

Snowboarding [сно’у бо’дін] – 
катання на сноуборді Skiing [cкі’ін] – катання 

на лижах

наклейка

Tubing [тью’бін] – катання 
на тюбах

to play snoballs [ту плей 
сно’уболз]  – грати в сніжки
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ПОДОРОЖУЙМО

Офіційна назва цієї країни – Республіка Корея, але зазвичай усі користуються саме неофіційною назвою.

ПІВДЕННА КОРЕЯ

Країна розташовується в східній частині 
Азії на Корейському півострові та ділить його 
із сусідньою Північною Кореєю (КНДР).

Гори, моря, острови, пляжі, вулкани, водоспади, 
пам’ятки архітектури, новітні міста… Південна Корея 
має безліч граней і знайде чим зачарувати кожного ман-
дрівника.

Традиційний національ-
ний костюм жителів Кореї 
називається ханбок, його ши-
ють із яскравих однотонних 
тканин.

Національним символом Пів-
денної Кореї є гібіскус (по-корейськи 
‘‘мугунхва’’). Коли одна квітка опадає, 
замість неї розпускається інша – у цій 
характерній рисі гібіскуса вбачають 
схожість зі стійкістю духу корейців.

 Гібіскус згадується у національ-
ному гімні, зображений на гербі, а ви-
щою державною нагородою є Великий 
Орден Мугунхва.

Так

НеНеНе
예

Ні

АніоАніоАніо
아니요

Спасибі

КансаханідаКансаханідаКансаханіда
간사�해니�다

Вітаю

АйнхасеоАйнхасеоАйнхасео
안녕하세요

Будь ласка

ШіеангідаШіеангідаШіеангіда
제발

До побачення

Аньен не касеоАньен не касеоАньен не касео
안녕히�가세요

Вибачте

ЧіесунхагідаЧіесунхагідаЧіесунхагіда
죄송합니다

Корейські міста мають дуже  сучас-
ний вигляд і рясніють хмарочосами.

Друже, познайомся з корейською мовою!

Риси корейського 
національного характеру – 

миролюбність, неагресивність, 
тактовність, ввічливість, 

працелюбність.

Клімат у Кореї помірний: літо 
спекотне, вологе та тривале, з 

середніми температурами 
близько +24 градусів. Зима 

сонячна і суха, середні 
температури становлять

 близько –4 градусів. 

Характерною рисою традицій-
ної корейської архітектури є 
будівлі з вигнутими дахами.



ПОДОРОЖУЙМО

19

Офіційна назва цієї країни – Республіка Корея, але зазвичай усі користуються саме неофіційною назвою.

Країна розташовується в східній частині 
Азії на Корейському півострові та ділить його 
із сусідньою Північною Кореєю (КНДР).

Національним символом Пів-
денної Кореї є гібіскус (по-корейськи 
‘‘мугунхва’’). Коли одна квітка опадає, 
замість неї розпускається інша – у цій 
характерній рисі гібіскуса вбачають 
схожість зі стійкістю духу корейців.

 Гібіскус згадується у національ-
ному гімні, зображений на гербі, а ви-
щою державною нагородою є Великий 
Орден Мугунхва.

Вітаю

Айнхасео

Корея є батьківщиною  відомого 
бойового мистецтва тхеквондо. 

Південна Корея займає провідне місце у світі в галузі суд-
нобудування та входить до п’ятірки найбільших світових 

виробників автомобілів.
Чого на малюнку більше – кораблів чи машин? 

Підкресли відповідне слово. Обведи всі кораблі 
синім фломастером, а машини – червоним.

Корейські міста мають дуже  сучас-
ний вигляд і рясніють хмарочосами.

З 9 по 29 лютого 2018 
року в південнокорейсько-

му місті Пхьончхан про-
йдуть XXIII зимові Олімпій-

ські ігри. 

Зараз у Південній Кореї щосили 
розвивається виробництво найсучаснішої 

техніки. Корейці виготовляють цифрові 
телевізори, мобільні телефони, комп’ютери, 

фотоапарати та безліч інших високотех-
нологічних пристроїв, що користуються 

широкою популярністю та попитом у світі.
Розфарбуй технічні пристрої.

Південна Корея відома всьо-
му світу своєю пристрастю до 
краси, тому є одним з найбільших 
ринків косметики і по праву вва-
жається світовим лідером в області 
пластичної хірургії. 

Пластичні операції тут вважа-
ються нормою та  широко викори-
стовуються.

Найпоширеніші прізвища в 
Південній Кореї – Кім, Лі, Пак, 

Чхве, Чон, Кан, Чо, Юн, 
Чан, Лім, Хан, Сім, О.

Республіка Корея є економічно 
розвиненою державою. Завдяки 
високим показникам фінансово-
го зростання країну називають 

‘‘азіатським тигром’’.

Для корейців дуже значущою 
є кар’єра. Тому вони змалечку 
багато часу та сил приділяють 

навчанню, прагнуть вступити до 
престижних вишів та потім пра-
цювати у великих корпораціях.

У Південній Кореї 
ведеться інтенсивна 
розробка робототех-
ніки. Уже створені 
різноманітні люди-
ноподібні роботи і 

навіть роботи-викла-
дачі англійської 
мови у школах.



ГРАЙМО ТА МІРКУЙМО
Рухаючись за годинниковою стрілкою, закресли 

неправильно надруковані літери, прочитай отримані 
слова та приклей відповідні НАКЛЕЙКИ.

Здогадайся, який вид спорту прихований на цих 
зображеннях, з’єднавши цифри по порядку, та 

приклей НАКЛЕЙКИ з відповідними 
піктограмами на необхідні місця.

Допоможи САШЦІ на сноуборді пройти 
трасу, навівши олівцем шлях.

Користуючись нагодою, котик Черепашка 
спробував себе у скелетоні, а Наташка

 з Соняхом проїхались у двомісному бобі. 
Знайди та закресли 
зайве зображення.
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наклейка

Котик Черепашка обожнює хокей та й сам завжди залюбки на ковзанах
 ганяє шайбу по льоду. Знайди 5 відмінностей між картинками.
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Рухаючись за годинниковою стрілкою, закресли 

неправильно надруковані літери, прочитай отримані 
слова та приклей відповідні НАКЛЕЙКИ.

Цікавинка

Здогадайся, який вид спорту прихований на цих 
зображеннях, з’єднавши цифри по порядку, та 

приклей НАКЛЕЙКИ з відповідними 
піктограмами на необхідні місця.
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Котик Черепашка обожнює хокей та й сам завжди залюбки на ковзанах
 ганяє шайбу по льоду. Знайди 5 відмінностей між картинками.

Допоможи фігури-
стам зустрітися – 
пройди лабіринт.

Батьківщиною хокею вважають 
Канаду.  Тому і не дивно, що саме 
збірна Канади стала беззаперечним 
абсолютним чемпіоном перших зи-
мових Олімпійських ігор, що прохо-
дили у Франції 94 роки тому. Тоді 
аматорська команда ветеранів з То-
ронто виграла п’ять матчів поспіль із 
загальним рахунком 110:3.

А Наташка, як і більшість дівчаток, 
полюбляє фігурне катання.  Здогадайся, які 
фрагменти не належать до  зображення.
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Друже, нумо разом готувати 

фруктовий салат!
Для цього візьмемо:

22

СЕКРЕТИ ПРОДУКТІВ

Спортсменам потрібно їсти багато 
вітамінів, щоб бути сповненими сил. 

Що ж такого поживного можна 
приготувати взимку?

Узимку продається багато 
фруктів, саме з них можна 

черпати необхідні для 
здоров’я речовини. І я 

знаю ідеальний рецепт!

СМАКУЄМО!

1 банан;                    1 грейпфрут;                  1 ківі;                       1 мандарин;            1 яблуко;       3 ложки йогурту.                            

1. Миємо всі фрукти. 2. Чистимо їх від шкірки. 3. Мандарин та грейпфрут 
розбираємо на дольки. 

Грейпфрут також очищуємо 
від гірких плівочок. З яблука 

вирізаємо серцевинку.

4. Нарізаємо всі фрукти 
невеликими шматочками.

5. Викладаємо до миски і 
додаємо три ложки йогурту.

6. Перемішуємо фруктовий 
салат і розділяємо на порції.

Запах грейпфрута називають 
ароматом бадьорості. Доведено, 

що він стимулює життєву 
активність, енергійність та 

позбавляє від втоми.
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Існує близько 20 сортів 
грейпфрута. Їх можна розділити на 
дві основні групи: білі (або жовті) 
з м’якоттю жовтуватого відтінку і 
червоні. При цьому чим червоніша 
м’якоть грейпфрута, тим вона со-
лодша.

Що салати бувають солоні, я знав,
Та солодкий салат мене здивував!
Ще салат на десерт я ніколи не їв,

Для такого десерту я вмить зголоднів!

+    =
Грейпфрут є природним гібридом помело й апельсина.

Назва ‘‘грейпфрут’’ утворе-
на від англ. grape (виноград) і 
fruit (фрукт). Плоди грейпфру-
та мають властивість збиратися 
в грона, що нагадують виноград-
ні, це й послугувало причиною 
відповідної назви.

Батьківщиною 
грейпфрута 

вважається Індія. 

Гіркуватого присмаку плодам 
грейпфрута надає речовина 

нарингін. Найбільше її міститься 
у шкірці та плівчастих оболонках 

дольок, тому їх варто старанно 
відчищати тим, хто не 
любить гіркого смаку.

Плоди грейпфрута 
дозрівають довго, на 

це їм потрібно 
близько 9-12 місяців!

Запах грейпфрута називають 
ароматом бадьорості. Доведено, 

що він стимулює життєву 
активність, енергійність та 

позбавляє від втоми.

Грейпфрут допомагає 
людям бути красивими та 

стрункими: він входить 
до складу популярної 
грейпфрутової дієти.

Грейпфрути ростуть на  
вічнозелених деревах 
висотою 5-6 метрів.

Грейпфрут на 90% 
складається з води.



Проводь час яскраво – із САШКОЮ завжди цікаво!

Фотоконкурс "Активна зима"

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

Назва видання

Журнал 
‘ ‘САШКА’’

Індекс 1 місяць 3 місяці 6 місяців

98116
18 грн 
15 коп

54 грн 
45 коп

108 грн 
90 коп

Подарунки наш Сашка вже приготував
Для всіх, хто у конкурсах участь взяв!

Хто конкурсів наших не пропускає,
Тому подарунки Сашка вручає.

Зима – пора активних розваг на свіжому повітрі. 
Тому САШКА оголошує конкурс на краще фото 

активного зимового відпочинку. На переможця чекає 
головний приз – фірмова толстовка від САШКИ!

Зима – пора активних розваг на свіжому повітрі. 
Головний приз – толстовка від САШКИ

Умови конкурсу:
1. Зроби фото, на якому ти один або разом із друзями активно проводиш час на свіжому повітрі.

2. До 25 лютого 2018 року надсилай фото у нашу спільноту ‘‘Журнал САШКА’’ у Facebook, 
поштою: 38500, Полтавська область, смт Диканька, вул. Лісна, 9 або на електронну адресу: 
SashkaRead@gmail.com. Обов’язково зазнач своє ім’я, вік, місто та контактний номер телефону. 

3. З 25 по 28 лютого 2018 року збери найбільшу кількість вподобань під своїм фото у нашій 
спільноті ‘‘Журнал САШКА’’ у Facebook.

‘‘САШКА’’— це україномовний, сучасний, яскравий, 
пізнавально-розважальний журнал, який зацікавить 
не тільки вашу малечу, а й стане в пригоді дорослим. 

На читачів чекають:
комікс із захопливими пригодами головних героїв;
навчально-розвивальні завдання, цікаві прописи та 

розмальовки з НАКЛЕЙКАМИ у рубриці ‘‘Граймо та міркуймо’’;
мандрівки у різні країни світу у рубриці ‘‘Подорожуймо’’;
уроки англійської у рубриці ‘‘Kids English’’;
цікаві експерименти у рубриці  ‘‘Експериментуймо’’;
рекомендації та статті для батьків у рубриці  ‘‘Дбайливим 

батькам’’;
смачні рецепти та цікавинки у рубриці  ‘‘Секрети продуктів’’;
поробки у рубриці ‘‘Креативчик’’; 
оригінальні настільні ігри.

Шановні дбайливі батьки!

Головний переможець отримає фірмову толстовку від САШКИ, 
найкращі фото будуть опубліковані на сторінках нашого журналу!


