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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 затишну країну Данію та допо-
можеш урятувати найбільший вітряк на планеті від злих задумів Шкодмена та його поміч-
ників. А також навчишся готувати смачне тістечко-‘‘картоплю’’, власними руками вигото-
виш оригінальні аплікації бутербродів, проведеш яскравий експеримент із фізики, вивчиш 
нові англійські слова, розв’яжеш безліч розвивальних завдань. Проводь час із користю! Із 
Сашкою завжди цікаво!
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Святослав і Станіслав,
м. Калуш Івано-Франківської обл.

Дарина, м. Полтава.

Кіра, м. Полтава.

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

SashkaRead@gmail.com Діма і Максим, м. Полтава.
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Комікc ' 'Країна вітрів' '

Любий друже, запрошуємо тебе дізнатися про наші пригоди у Данії!

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

подорожі сторінками журналу! Разом з героями ти відвідаєш затишну країну Данію та допо-
можеш урятувати найбільший вітряк на планеті від злих задумів Шкодмена та його поміч-
ників. А також навчишся готувати смачне тістечко-‘‘картоплю’’, власними руками вигото-
виш оригінальні аплікації бутербродів, проведеш яскравий експеримент із фізики, вивчиш 
нові англійські слова, розв’яжеш безліч розвивальних завдань. Проводь час із користю! Із 
Сашкою завжди цікаво!
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КОМІКС
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КОМІКС

Дорогий друже! У цьому випуску ти разом із Сашкою, Наташкою, котиком Черепашкою та Соняхом по-
бував у Данії, дізнався про значення вітрогенераторів та врятував найбільший у світі вітряк від капосних 

планів Шкодмена та його помічників. Читай про нові пригоди друзів у наступному номері журналу!
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КОМІКС

Дорогий друже! У цьому випуску ти разом із Сашкою, Наташкою, котиком Черепашкою та Соняхом по-
бував у Данії, дізнався про значення вітрогенераторів та врятував найбільший у світі вітряк від капосних 

планів Шкодмена та його помічників. Читай про нові пригоди друзів у наступному номері журналу!



МАЛЮЙМО

наклейка
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Розфарбуй 
САШКУ



Місце для твого малюнка

МАЛЮЙМОВчимося малювати разом 
із Наташкою

Цікавинки
Перші велосипеди мали велике переднє 

колесо з педальним приводом і маленьке заднє 
для підтримки. Їздити на них було досить склад-
но, а падати – небезпечно. 
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ршити та розфарбувати

9

ршити та розфарбувати
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У Данії велосипеди всюди,
Їх люблять тут  усі активні люди.
Кому також їзда енергію дарує,

Нехай разом зі мною велосипед малює!



ГРАЙМО ТА МІРКУЙМО
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Данці просто обожнюють випічку.  Кожен ранок  місцевих жи-
телів починається з величезної чашки кави та круасанів. Усякий 
перехожий готовий розповісти вам про свої улюблені булочки, ті-
стечка та де їх можна купити. Надихнувшись любов’ю  до випічки, 
ми  підготували для вас цікаві завдання. 

Знайди зайве в кожній рамочці та заміни 
необхідною НАКЛЕЙКОЮ. 

Прочитай та приклей відповідні НАКЛЕЙКИ.

Найбільшими  представниками тваринного світу Данії 
вважають благородних та плямистих оленів.  Виконай 
завдання, присвячені цим чудовим тваринам.

наклейка

необхідною НАКЛЕЙКОЮ. необхідною НАКЛЕЙКОЮ. 

Прочитай та приклей відповідні НАКЛЕЙКИ.Прочитай та приклей відповідні НАКЛЕЙКИ.Прочитай та приклей відповідні НАКЛЕЙКИ.Прочитай та приклей відповідні НАКЛЕЙКИ.

Торт зі 

свічками

Прочитай та приклей відповідні НАКЛЕЙКИ.Прочитай та приклей відповідні НАКЛЕЙКИ.Прочитай та приклей відповідні НАКЛЕЙКИ.

Пиріг наклейка

Прочитай та приклей відповідні НАКЛЕЙКИ.Прочитай та приклей відповідні НАКЛЕЙКИ.

Кекс

10

Торт на 

три яруси

Шоколадний рулет

Знайди тінь благородного оленя.

1        3        1        1        1        4        1        2        2        1   
1        2        1        1        1        1        1        1        1        1
1        2        4        1        1        3        1        1        8        3
1        2        1        5        1        2        1        1        4        3

наклейка наклейка

наклейка
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ГРАЙМО ТА МІРКУЙМОНайбільшими  представниками тваринного світу Данії 
вважають благородних та плямистих оленів.  Виконай 
завдання, присвячені цим чудовим тваринам.

Намалюй оленя за схемою, 
читаючи її зліва направо.

Знайди тінь благородного оленя. Розфарбуй.Знайди тінь благородного оленя.Знайди тінь благородного оленя.

1        3        1        1        1        4        1        2        2        1   
1        2        1        1        1        1        1        1        1        1
1        2        4        1        1        3        1        1        8        3
1        2        1        5        1        2        1        1        4        3

Цікавинки:

Благородний олень у стрибку 
долає відстань 5-6 м. Цікаво, що 
тварини більш активні в сильні мо-
рози, ніж у відлигу.

Благородний олень надзвичайно 
обережний і чуткий звір, у нього 
добре розвинені органи нюху, він 
чудово чує, має пильні очі, відмін-
но плаває.

Часто в літню виснажливу спеку 
олені занурюються у водойми і мо-
жуть довго там ховатися.



МОЯ ВЕЛОКОМАНДА
У Данії безліч велосипедистів! Приєднайся до їх числа і ти, зігравши з другом у захопливу гру. Нехай кожен із вас їде на своєму велосипеді дорогою, кидаючи гральний 

кубик та рухаючись кружечками. Якщо на своєму шляху ти зустрінеш велосипед (твоя фішка зупиниться на відповідному кружечку), цей велосипед приєднується до твоєї велокоманди. 
Перемагає у грі той, хто на фініші збере собі найбільшу велокоманду!

Перед початком гри оберіть кожен по велосипеду, на якому бажаєте їхати (із синього та помаранчевого кілець). Виріжте їх та наклейте на монетки – це будуть ваші гральні фішки. А та-
кож розріжте смужку внизу сторінки на окремі велосипеди – їх ви будете забирати до своєї велокоманди під час гри.
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МОЯ ВЕЛОКОМАНДА
У Данії безліч велосипедистів! Приєднайся до їх числа і ти, зігравши з другом у захопливу гру. Нехай кожен із вас їде на своєму велосипеді дорогою, кидаючи гральний 

кубик та рухаючись кружечками. Якщо на своєму шляху ти зустрінеш велосипед (твоя фішка зупиниться на відповідному кружечку), цей велосипед приєднується до твоєї велокоманди. 
Перемагає у грі той, хто на фініші збере собі найбільшу велокоманду!

Перед початком гри оберіть кожен по велосипеду, на якому бажаєте їхати (із синього та помаранчевого кілець). Виріжте їх та наклейте на монетки – це будуть ваші гральні фішки. А та-
кож розріжте смужку внизу сторінки на окремі велосипеди – їх ви будете забирати до своєї велокоманди під час гри.
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ПОДОРОЖУЙМО ДАНІЯ
– це маленьке королівство, на території якого зосередилися справжні скарби культури та історії. 
Приваблюють старовинні замки, кольорові фасади будиночків з віконцями на даху, запашні кущі 
троянд у кожному дворі. Природа Данії прекрасна своєю розміреністю, заспокійливою тишею та 

затишком. Тут немає гірських вершин, зате є плавні схили, на яких розкинулися зелені луки та 
течуть невеликі ріки, що дарують вологу численним пасовищам.

14

Данці дуже люблять 
свою королеву – Маргрете II, 
яка перебуває на престолі ось 
уже 46 років. Королева захо-
плюється археологією та жи-
вописом і знає 5 мов. 

Найстарішим чинним державним прапором на 
Землі є данський. Його вік сягає близько семи століть!

Друже! Розфарбуй прапор Данії червоним 
кольором, залишивши хрест посередині білим.

Клімат у Данії досить незвичайний. Цілий 
рік температура коливається в межах плюс 10 
– 20 градусів, а дощі йдуть майже через день. У 
Данії з цього приводу навіть жартують, що літо 
у них відрізняється від зими тільки тим, що дощ 
трохи тепліший.

Познайомся з 
данською мовою: 

Так
Ja
Я

Ні
Nej
Най

Дякую
Tak
Так

Вибачте
Ked af
Кед аф

Смачного!
Velbekomme!
Вельбекомме!

Як справи?
Hvordan har du det?
Хвордан хар ду де?

Данія розташовується у північ-
ній частині Європи на невеликому 
півострові та 409 островах поруч із 
ним. Також до складу королівства на 
правах автономії входять найбільший 
острів Землі Гренландія та мальов-
ничі Фарерські острови. 

Населення Данії складає 
5,7мільйона людей. Для порівняння: 
в Україні проживає 42,2 мільйона.

Як показують дослідження, проведені вче-
ними, жителі Данії – найщасливіші та найбезтур-
ботніші люди у світі!

Клімат у Данії досить незвичайний. Цілий 

Столиця й одночасно найбільше мі-
сто Данії – Копенгаген, розташований на 
островах Зеландія і Амагер.
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ПОДОРОЖУЙМО

– це маленьке королівство, на території якого зосередилися справжні скарби культури та історії. 
Приваблюють старовинні замки, кольорові фасади будиночків з віконцями на даху, запашні кущі 
троянд у кожному дворі. Природа Данії прекрасна своєю розміреністю, заспокійливою тишею та 

затишком. Тут немає гірських вершин, зате є плавні схили, на яких розкинулися зелені луки та 
течуть невеликі ріки, що дарують вологу численним пасовищам.

Разом усі жителі Копенгагена проїжджають на велосипеді 1,2 мільйона кілометрів на рік, що в 2 
рази більше, ніж подорож на Місяць і назад! 

Поміряй лінійкою шлях, який проїхав велосипедист. Запиши відповідну цифру, 
прирівнюючи сантиметри до кілометрів, а міліметри – до метрів.

Велосипедист проїхав ___________ кілометрів  і ________ метрів.

Ересуннський міст між Данією та Швецією 
є грандіозним інженерним та архітектурним 
шедевром.  Його довжина сягає більше 7 кіло-
метрів! Цікаво, що міст переходить у підводний 
тунель (щоб не заважати мореплавству), і ззовні 
здається, що гігантська надводна дорога раптово 
зникає у морській безодні. 

Найкрасивішим замком Данії вважа-
ють Фредеріксборг, де коронували всіх мо-
нархів країни.

У Данії народився один із найвідоміших каз-
карів світу – Ганс Крістіан Андерсен. На честь 
героїні його казки ‘‘Русалонька’’ було зведено 
пам’ятник, який вважається візитною карткою 
країни.

Найстаріший у світі парк атракціонів розташо-
ваний у Данії. ‘‘Баккен’’ був заснований більше 400 
років тому. 

15

Данія – це морська країна. Тут неможливо 
від’їхати від моря далі, ніж на 50 кілометрів!

У Данії розвинене сільське господарство. Кіль-
кість свиней перевищує населення країни в 5 разів!

Жителі Данії відомі своєю лю-
бов’ю до велосипедів. У Копенгагені 
50% мешканців їздять на велосипе-
дах на роботу або навчання.

Копенгаген славиться 
як веломісто вже більше 
100 років. Велосипедів тут 
більше, ніж людей!

63% членів данського 
парламенту щодня приїжджа-
ють на роботу на велосипеді.

У Данії дуже вітряно: маленька територія 
держави з усіх боків оточена водою, і морські 
вітри пронизують країну наскрізь. Оскільки гір у 
Данії немає, вони не можуть стати на заваді вітру.
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ГРАЙМО ТА МІРКУЙМО

Відгадай ребуси, впиши відповіді та приклей  
НАКЛЕЙКИ на необхідні місця. 

наклейка

Я обожнюю весну, адже вона одна з найказковіших  і найяскравіших 
пір року. Природа прокидається та милує око. Усе довкола буяє й 
квітне. Друже,  ми підготували для тебе декілька цікавих завдань, 

пов’язаних із весною. Нумо швидше їх виконувати!

С ,,
Т,,,, наклейка

наклейка

Наведи пунктирні лінії, не відриваючи руки,
та допоможи комахам дістатися до квіточок.
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ГРАЙМО ТА МІРКУЙМО

Порахуй та зафарбуй квадрат з правильною цифрою.

Знайди 6 відмінностей між зображеннями весняного лісу.

1 4 6 5 6 2 5 8 3 7 1 3
Розв’яжи приклади та розфарбуй метеликів 

відповідно до кольорових підказок.

2+4

4+
3

8–2

9–4

3+2

5+
2

10–1

8+1

6+2

4+4

1+8

10-4

5-1

8-3

5+4

5+1

3+1

2+3

– 1    – 2    – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10
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БУТЕРБРОД 
ІЗ СИРОМ

БУТЕРБРОД 
З ІКРОЮ

БУТЕРБРОД 
ІЗ ШИНКОЮ

БУТЕРБРОД 
З ЯЄЧНЕЮ
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КРЕАТИВЧИК Данські бутерброди 
Жителі Данії – палкі шанувальники бутербродів, а приготування цієї страви перетворилося для данців   

на справжнє кулінарне мистецтво! Створи і ти свої бутерброди, користуючись заготовками для аплікації.

Виріж деталі бутербродів та приклей так, як показано на зразках.

У Данії 
настільки 

поважають 
бутерброди, 

що навіть 
випустили 

поштові 
марки з 
їх зобра-

женнями!

Чому так відбувається?
 Коли ми занурюємо пляшку в гарячу воду, повітря всередині 
неї нагрівається. Занурюємо в холодну – навпаки, охолоджується. 
Повітря складається з маленьких невидимих частинок – молекул. 
Чим гарячіші молекули, тим швидше вони літають. Гарячі молекули 
розштовхують своїх сусідів, щоб для них було більше вільного місця, 
аби літати. Тому гаряче повітря розширюється – займає більше про-
стору. Холодні ж молекули рухаються повільно, і в них немає стільки 
сил, щоб розштовхати сусідів, тому молекули розташовуються поряд 
тісненько і займають небагато місця. 

порожню 
пластикову 

пляшку;

дві глибокі 
миски;



ЕКСПЕРИМЕНТУЙМО
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Жителі Данії – палкі шанувальники бутербродів, а приготування цієї страви перетворилося для данців   
на справжнє кулінарне мистецтво! Створи і ти свої бутерброди, користуючись заготовками для аплікації.

Цікава кулька
Друже, пропоную тобі разом про-

вести експеримент із фізики, надувши 
повітряну кульку незвичайним способом!

Холодне повітря Гаряче повітря
Для цього візьмемо:

1. Одягаємо повітряну 
кульку на пляшку.

2. Наливаємо до однієї миски 
гарячу воду, до іншої – холодну.

3. Занурюємо денце 
пляшки у гарячу воду.

4. Повітряна кулька 
надувається!

5. Тепер занурюємо пляшку в 
холодну воду – кулька здувається!

Чому так відбувається?
 Коли ми занурюємо пляшку в гарячу воду, повітря всередині 
неї нагрівається. Занурюємо в холодну – навпаки, охолоджується. 
Повітря складається з маленьких невидимих частинок – молекул. 
Чим гарячіші молекули, тим швидше вони літають. Гарячі молекули 
розштовхують своїх сусідів, щоб для них було більше вільного місця, 
аби літати. Тому гаряче повітря розширюється – займає більше про-
стору. Холодні ж молекули рухаються повільно, і в них немає стільки 
сил, щоб розштовхати сусідів, тому молекули розташовуються поряд 
тісненько і займають небагато місця. 

порожню 
пластикову 

пляшку;

повітряну 
кульку;

дві глибокі 
миски;

холодну та 
гарячу воду.



KIDS ENGLISH
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Друже, нещодавно ми разом із САШКОЮ святкували його день народження. Про-
понуємо тобі вивчити нові англійські слова з теми ‘‘День народження’’ разом з нами.

Топ-10 кроків при підготовці 
дитячого дня народження

Вивчай англійську разом із Сашкою!

наклейка наклейка

Birthday
[бьо’здей] – день народження

 How old are you?
 Хау олд а ю?

 Скільки тобі років?

I am ___ years old .
Ай ем ___ йіез олд. 

Мені ___ років.

Порахуй balloons [белу’нз] – кульки,  
які тримає Наташка. Приклей НА-
КЛЕЙКИ з відповідними цифрами на 
необхідні місця, здогадайся, кульок 
якого кольору більше, та постав між 
ними знак нерівності.

KIDS ENGLISHKIDS ENGLISHKIDS ENGLISH

Ай ем ___ йіез олд. 
Мені ___ років.

 candles
[кендлз] – 

свічки

birthday cake
[бьо’здей кейк] – 

торт до дня народження

gift [гіфт] – 
подарунок

birthday hat 
[бьо’здей хет] – 

святковий ковпак

Happy Birthday to you!
Happy Birthday to you!
Happy Birthday dear Sashka! 
Happy Birthday to you!

Хеппі  бьоздей ту ю!
Хеппі  бьоздей ту ю!
Хеппі  бьоздей діа САШКА!
Хеппі  бьоздей ту ю!

З Днем народження тебе!
З Днем народження тебе!
З Днем народження, любий Сашко!
З Днем народження тебе!



ДБАЙЛИВИМ БАТЬКАМ
Топ-10 кроків при підготовці 

дитячого дня народження

 How old are you?
 Хау олд а ю?

 Скільки тобі років? 1. Бажання іменинника. День народження – найулюбленіша та довго-
очікувана подія, тому дитина часто обдумує свято наперед, уявляючи, 
яким воно буде. Тож перед початком підготовки варто порадитися з 
іменинником, який саме день народження він би хотів. Але дитині 
також може знадобитися підказка чи ідея дорослого, тож не завадить 
запропонувати кілька можливих варіантів. Багато дітей живе у світі 
казки, сприймаючи все крізь призму улюблених героїв, тож чудово, 
якщо на святі малеча зможе приміряти їхні образи на себе та пограти-
ся на теми улюблених історій. Головне – пам’ятати, що кожна дитина 
прагне незвичайного свята, яскравого та сповненого чогось казкового! 

3. Місце святкування.  Після того, як кількість 
гостей визначена, можна обирати місце свят-
кування. Літній день народження ідеально від-
значити за містом. Це може бути орендована 
альтанка в одному з приміських розважальних 
комплексів, лісова галявина, дача, берег озера. 
У холодну пору року прекрасним місцем святку-
вання може стати дитячий розважальний центр. 
Якщо кількість гостей невелика, то можна обра-
ти класичний варіант та відсвяткувати вдома.

4. Запрошення. Дитяче свято – не-
звичайне, тому запрошення теж 
повинні бути незвичними. Пам’я-
тайте, що запрошувальна листівка 
– це можливість справити перше 
враження, тому вона має бути яс-
кравою, барвистою і оформленою 
з гумором. Така листівка – це 
провісник того, що кожну дитину, 
запрошену на свято, чекає ціка-
вий, веселий захід, якого вона буде 
очікувати з нетерпінням. Багато 
тематичних запрошень можна зна-
йти на просторах інтернету або ви-
гадати з малечею власний дизайн.

6. Святкове оздоблення. Заздалегідь про-
думана тема дня народження повинна 
лягти в основу святкового оформлення 
квартири або зали. Однак факт відсутності 
єдиної теми не повинен стати причиною 
відмови від оформлення. У цьому випадку 
на допомогу прийдуть кульки, розтяжки ‘‘З 
днем   народження’’, розвішані фотографії 
іменинника, зроблені за останній рік. 

7. Меню та торт. Плануючи 
меню, необхідно врахувати сма-
кові уподобання запрошених, 
продумати дитячі страви, напої. 
І найважливіше – це, безумовно, 
торт зі свічками! Про нього про-
сто не можна забути. Адже торт 
– це кульмінація свята. 

9. Піклування про гостей.  Трапляєть-
ся, що діти не з’їдають іменинного 
торта або капкейків, тому радимо за-
здалегідь підготувати одноразові хар-
чові контейнери для гостинців. Та-
кож після закінчення свята кожному 
гостю можна подарувати тематичний 
магнітик або кульку на згадку.

8.  Саме свято.  Важливо 
спланувати поетапність роз-
ваг на дні народження. 
Обов’язково визначтесь із 
тривалістю святкування та 
повідомте про це батькам 
запрошених дітей. Також 
варто врахувати температур-
ний режим у приміщенні, 
де відбуватиметься свято, 
та за потреби запропонувати 
кожному гостю мати з собою 
змінний одяг і взуття.

10.  Альбом дня народження. Після свята обов’язково оформте ‘‘Альбом 
дня народження ’’. У ньому ви можете помістити фотографії самого свя-
та, а також моментів підготовки до нього. Можна попросити гостей на-
писати побажання на окремих аркушах, а в альбомі зробити кишеньки 
для привітань від друзів і вкласти їх туди. Уявіть, як буде приємно вашій 
малечі років так через 20 помилуватися почерком своїх приятелів з ди-
тинства, адже такі спогади – безцінні!

2. Гості. Кажуть, що кількість 
запрошених дітей не повинна 
перевищувати кількість років 
іменинника. Насправді діти за-
звичай дуже гостинні та за-
прошують на своє свято бага-
то друзів. Варто переговорити 
з малюком та разом скласти 
список запро-
шених.

5. Подарунок.  У метушні 
при підготовці до свята най-
головніше – не забути про 
подарунок. Адже часто діти 
чекають на подарунки біль-
ше, ніж на саме святкування.

День народження дитини – особливе свято як для батьків, так і для дітей.  Ваш малюк 
стає ще на рік дорослішим, отримує багато довгоочікуваних подарунків і приємних сюрпризів 
і, звичайно ж, приймає гостей – цілу компанію маленьких непосид, яких потрібно смачно при-
гощати та цікаво розважати. Як зробити день народження незабутнім і най-най..? Адже психо-
логи стверджують, що саме це свято найголовніше в житті дитини, про нього більшість дітей 
мріє  протягом  декількох місяців, і все це дуже впливає на їхній емоційний стан. Ми підготу-
вали для вас топ-10 кроків при підготовці дитячого дня народження.

з малюком та разом скласти з малюком та разом скласти з малюком та разом скласти 
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Друже, нумо разом готувати 

ТІСТЕЧКА-‘‘КАРТОПЛЮ’’
Для цього візьмемо:

22

СЕКРЕТИ ПРОДУКТІВ

Соняху, я чув, що жителі Данії надзвичай-
но люблять їсти картоплю. Що ж смач-

неньке можна приготувати з неї?

Я знаю ідеальний варіант! Приго-
туймо картоплю, не використо-

вуючи її. Адже це буде солодкий 
десерт у формі картоплі!

 500 грамів 
печива;

жменю 
горіхів;

пачку вершкового 
масла;

5 столових ложок 
какао-порошку;

1/2 банки 
згущеного молока.

1. Розтираємо печиво на крихти. 2. Подрібнюємо горіхи. 3. Змішуємо печиво з горіхами.

4. Додаємо 3 ложки 
какао-порошку.

5. Розтоплюємо на малень-
кому вогні масло.

6. Вливаємо в суміш з 
печивом та перемішуємо.

Я знаю ідеальний варіант! Приго-
туймо картоплю, не використо-туймо картоплю, не використо-

вуючи її. Адже це буде солодкий 

Я знаю ідеальний варіант! Приго-

вуючи її. Адже це буде солодкий 

7. Додаємо згущене молоко. 8. Перемішуємо до однорідності. 9. Формуємо продовгуваті 
тістечка у формі картоплин.

СМАКУЄМО!

11. За бажанням заздалегідь 
прикрашаємо масляним кремом 

(збити міксером 25 г масла, всипа-
ти 1 столову ложку цукрової пудри 
та збити до одержання однорідної 

пишної маси).

10. Обкачуємо тістечка у какао-
порошку та ставимо у холодильник 

на дві години.
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СЕКРЕТИ ПРОДУКТІВ

6. Вливаємо в суміш з 
печивом та перемішуємо.

Картоплю я, звісно, їсти люблю:
Я смажу її, запікаю, варю.

Та коли я солодку картоплю з’їдаю,
То від задоволення ледь не співаю!

Згущене молоко – це молочні кон-
серви. Виготовляють його, змішуючи мо-
локо з цукром та випарюючи зайву воло-
гу, щоб продукт у результаті став більш 
густим. На приготування 1 літра згущено-
го молока витрачається близько 3 літрів 
звичайного.

Відоме також варене згущене 
молоко, яке під впливом темпера-
тури карамелізується, стає більш 
густим і набуває характерного ко-
ричневого кольору.

Уварювання солодкого згущеного 
молока з маслом дозволяє отримати цу-
керки – молочний ірис.

Перші молоч-
ні консерви були за-
патентовані більш 
ніж півтора століт-
тя тому американ-
цем Гейлом Борде-
ном. Він цікавився 
способами консер-
вації різних про-
дуктів для їх три-
валого збереження. 
До цього дослідник 
експериментував з 
чаєм, соком та м’я-
сом і створив м’яс-
ний сухар, що довго 
не псувався.

Рецепти багатьох популярних страв з’явилися ви-
падково. Тістечка-’’картопля’’ – не виняток. Кажуть, 
одного разу дружина знаменитого поета потрапила в 
скрутне становище: терміново потрібне було солодке 
частування для знатних гостей чоловіка, але сім’я жила 
досить бідно, і пригостити було нічим. Жінка проявила 
винахідливість: зібрала всі наявні в будинку крихти су-
харів і печива, змішала їх із залишками джему, сметани 
та лікеру і виліпила з цієї маси тістечка. Десерт виявився 
дуже смачним і надзвичайно сподобався гостям!

Згадки про десерт, за складом схо-
жий на сучасну ‘‘картоплю’’, можна зу-
стріти в кулінарних книгах двохсотлітньої 
давнини. Як тільки не називали в ті часи 
страву з пресованих крихт: хлібний торт, 
пряник-батон, торт-сухар. Принциповою 
відмінністю від нинішнього способу при-
готування було те, що раніше ‘‘картоплю’’ 
випікали, зараз же інгредієнти просто 
змішують одне з одним, ніби склеюючи.

Оскільки згущене мо-
локо дуже солодке, не ре-
комендується з’їдати його 
надто багато.

Згущене моло-
ко використовують 
для приготування 
різноманітних кон-
дитерських виробів, 
також додають у 
гарячі напої, такі як 
чай або кава.



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

Шановні дбайливі батьки!

настільні 
ігри

навчально-розвивальні 
завдання, цікаві прописи 

та розмальовки з 
НАКЛЕЙКАМИ у рубриці 

‘‘Граймо та міркуймо’’

смачні рецепти та 
цікавинки у рубриці  
‘‘Секрети продуктів’’

уроки англійської 
у рубриці 

‘‘Kids English’’

поробки у 
рубриці 

‘‘Креативчик’’‘‘Креативчик’’

комікс із захопливими 
пригодами головних героїв

уроки англійської 

мандрівки у різні
 країни світу у 

рубриці 
‘‘Подорожуймо’’

рекомендації та статті 
для батьків у рубриці  
‘‘Дбайливим батькам’’

                         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

настільні 

цікаві експерименти
 у рубриці  

‘‘Експериментуймо’’

Іванна, с. Жовтанці 
Камянка-Бузького району

Львівської області.

Потіште свою малечу – завітайте у найближче відділення ‘‘Укрпо-
шти’’ та передплатіть для неї  сучасний, україномовний, яскравий, 

пізнавально-розважальний журнал ‘‘САШКА’’. 
У кожному випуску журналу ви знайдете:

Шановні дбайливі батьки!Шановні дбайливі батьки!
Проводь час яскраво – із САШКОЮ завжди цікаво!

Любі наші читачі, раді повідомити, що ми отримали ваші вітальні 
листівки та відеопривітання з 2-річчям журналу! Дякуємо усім та
 кожному за теплі слова і неймовірно гарні листівочки! Ми дуже 
зворушені! Як обіцяли, даруємо всім подарунки за привітання

  та публікуємо найкреативніші з них. Ми вас любимо!

Даша, м. Полтава.

Максим, м. Полтава.

Артем, м. Полтава.


