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

сторінками журналу! Разом із героями ти побуваєш у сонячній Бразилії на літніх Олімпійських іграх - 
2016, приготуєш прохолодний лимонад, власними руками виготовиш олімпійський талісман та вивчиш 
нові англійські слова. А ще матимеш можливість виграти футбольний м’яч за участь у конкурсі!

vk.com/vkysniashki_ot_sashkifacebook.com/vkysniahski

Надсилате фото,
як ви читаєте

журнал "САШКА".
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Настуся

Артемчик 
та Сашко

Артемчик

Нікуся
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Заверши малюнок
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Заверши малюнок



Розфарбуй САШКУ

наклейка

МАЛЮЙМО
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Сашка, Наташка та котик Черепашка збираються на 
найвідоміший пляж у Ріо-де-Жанейро — Копакабана. Але 
Шкодмен вирішив зіпсувати їхні плани, скинувши докупи 
всі потрібні і непотрібні для пляжного відпочинку речі. . 

Для того, щоб друзі  
дістались на пляж, з’єднай лініями речі та їхніх власників, а зайві — заміни, використовуючи 

НАКЛЕЙКИ.

1 - А 2 - Б 3 - В 4 - Г 5 - Ґ
6 - Д 7 - Е 8 - Є 9 - Ж 10 - З

11 - И 12 - І 13 - Ї 14 - Й 15 - К
16 - Л 17 - М 18 - Н 19 - О 20 - П
21 - Р 22 - С 23 - Т 24 - У 25 - Ф
26 - Х 27 - Ц 28 - Ч 29 - Ш 30 - Щ
31 - Ь 32 - Ю 33 - Я

22 11 16 31 18 12 29 7

Відгадай зашифроване слово разом із Наташкою

ГРАЙМО ТА МІРКУЙМО



Хитра задача
Сашка виглядає не в перший і не 

в останній ілюмінатор. Наташка — 
не в середній і не в останній. У які 
ілюмінатори виглядають Сашка та 
Наташка? ПРИКЛЕЙ НАКЛЕЙКИ.

наклейканаклейка

наклейка

наклейка
наклейка

11

Впиши в клітинки букви, з яких 
починаються назви картинок. 
Прочитай слова та приклей 
відповідні НАКЛЕЙКИ.



Мета гри – здобути якомога більше медалей!

Правила: візьміть гральний кубик та фішки для кожного учасника. Установіть чергу, 
хто за ким буде кидати кубик, та ходіть по клітинках, переставляючи фішки. Кому 
пощастить зупинитися на клітинці з піктограмою певного олімпійського виду спорту 
першим, той і забирає собі відповідну медаль. Коли всі учасники прийдуть до фінішу, 
підрахуйте, скільки медалей отримав кожен гравець, та визначте переможця.

Гра «Олімпійська Медаль»
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фехтування

Виріж медалі
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Впиши в клітинки букви, з яких 
починаються назви картинок. 
Прочитай слова та приклей 
відповідні НАКЛЕЙКИ.
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Допоможи Сашці дістатись
Олімпійського вогню, оминувши Шкодмена

5

1 2 3

4

Цікаво знати 

Символ Олімпіади –  
п'ять сплетених 
кольорових кілець, які 
означають дружбу між 
людьми усіх 
континентів: синє – 
Європи, жовте – Азії, 
чорне – Африки, 
зелене – Австралії та 
червоне – Америки.

Розв’яжи приклади, щоб правильно

розфарбувати олімпійську емблему

3 + 2 =

6 - 4 =

4 - 3 =

2 + 2 =

ВХІД

8 - 5 =

П'ять кілець на білому прапорі
Між собою переплелися,
Ніби всі спортсмени світу
Міцно за руки взялися.

ГРАЙМО ТА МІРКУЙМО

Щ
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Kids English

the olympic games
[ зе еˈлімпік геймз ]    

Олімпійські ігри

I jump
[ай джамп ] 
Я стрибаю I like

swimming
[ай лайк ˈсуімін]

Я люблю 
плавати

I do
gymnastics

[ай ду джімˈнестікс]
Я займаюсь
гімнастикою

swimming pool [ˈсуімін пул] басейн

equestrian [іˈкуестріен] кінний спорт

rhythmic gymnastics
[ˈрізмік джімˈнестікс]
художня гімнастика

swimming [ˈсуімін] плавання

athletics [есˈлетікс] легка атлетика

horse [хос] кінь

Подорожуючи Бразилією, наші герої 
навіть встигли позмагатися в деяких 

олімпійських видах спорту.

Вивчай 
англійську
з Сашкою!

Приклей НАКЛЕЙКИ 
з піктограмами 

олімпійських видів спорту на свої місця.

athletics

equestrian

rhythmic 
gymnastics

I ride a horse
[ай райд е хос ]
Я верхи на коні

pole vault [поул волт]
стрибок з жердиною 

swimming



БРАЗИліЯБРАЗИліЯ

Знаменитий на весь світ Бразиль-

ський карнавал – це костюмовані 

вуличні паради по всій країні, на 

яких тисячі людей танцюють самбу.

Статуя Христа Спасителя 

– візитна картка Бразилії 

та одне із семи нових 
чудес світу.

Водоспади Ігуасу в Бразилії – одне із семи світових чудес природи.

Пляж Копакабана в Бразилії – один з найвідоміших  у світі.

Найбільша на планеті річка 

Амазонка протікає в Бразилії 

і є одним із семи світових 

чудес природи.

В амазонських джунглях живуть племена індіанців.

Стадіон «Маракана» – пер-
ший за місткістю футболь-

ний стадіон Бразилії, у мину-
лому – найбільший у світі.

Пантанал у Бразилії – один 

із найбільших тропічних 

заповідників та заболочених 

територій світу.

Ріо-де-Жанейро – одне з 
найпопулярніших міст світу.

16 17



Olá!
Привіт
олА! Como vai?

Як справи?
кОму вай?

Por favor
Будь ласка
Пор фавОр Não

Ні
нАн

Chamo-me
Мене звати
шАмо ме

Olá!
Привіт
олА! Como vai?

Як справи?
кОму вай?

Por favor
Будь ласка
Пор фавОр Não

Ні
нАн

Chamo-me
Мене звати
шАмо ме

Simैं
Так
сі

Simैं
Так
сі

BrazilBrazil

Бразильської мови не існує,

жителі Бразилії розмовляють
португальською:

Бразильської мови не існує,

жителі Бразилії розмовляють
португальською:

Національна 
страва Бразилії – фейжоада, її готують із чорних бобів і м’яса.

Бразилія 
виробляє 

третину всієї 
кави у світі.

Бразилія – це єдина 

країна, що зуміла аж 

5 разів вибороти пе-

ремогу на чемпіонаті 

світу з футболу.

Новий рік у Бразилії відзна-чають у 40-гра-дусну спеку на пляжі.

Бразильці дуже 

товариські та 

відкриті і легко 

заводять розмо-

ву з незнайоми-

ми людьми.

Повне ім’я бра-

зильця складаєть-

ся з власного імені, 

прізвища матері 

та прізвища бать-

ка. Наприклад, 

Габріель  Родрігеш 

Сілва.

У серпні 
2016 року в Ріо-де-Жанейро відбудуться літні Олімпійські ігри.

Самба – це 

національний 

танець Бразилії, її 

вчаться танцювати 

з самого дитин-

ства.

16 17

ПОДОРОЖУЙМО
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Одночасно з 
Олімпійськими 
іграми 
проводяться 
Паралімпійські 
– для людей з 
обмеженими 
фізичними 
можливостями.

Сучасна церемонія запалення 
Олімпійського вогню від 
променів сонця в Олімпії.

Розфарбуй Тома 
– талісмана 

Параолімпійських 
ігор 2016, що 

схожий на 
дивовижну квітку 

чи дерево й 
уособлює пишну 

рослинність 
Бразилії.

Експериментуймо!
Тобі знадобляться: трохи молока, папір, пензлик, свічка, сірники.

Невидимі чорнила
1. Зроби напис молоком на папері. Коли воно висохне, напис стане невидимим.
2. Потримай папір над запаленою свічкою – напис проявиться.
Проводь цей експеримент лише в присутності дорослих, адже вогонь небезпечний!

Дорогий друже! Надішли до наших груп у соцмережах фотозвіт, 
як ти проводиш цей експеримент, а також голосуй за найкращі 
роботи! Переможці отримають смачні подарунки від Сашки!

vk.com/vkysniashki_ot_sashki

facebook.com/vkysniahski

Цікаві факти про

Перед початком ігор 
проводиться ЕСТАФЕТА 

ОЛІМПІЙСЬКОГО ВОГНЮ 
– урочиста передача 

полум’я із рук в руки від 
самої Олімпії до місця 
проведення Олімпіади.

Олімпійські 
ігри виникли у 

давньогрецькому 
місті Олімпія 

більше 3 тисяч 
років тому.

Переможців ігор 
шанували як героїв, 

співали про них у піснях 
і навіть зводили на їхню 

честь статуї.

Зараз Олімпійські ігри – 
найголовніші спортивні 

змагання світу.

На сьогодні існує 33 літніх і 
15 зимових видів спорту.

Олімпійські ігри проводяться 
один раз на 4 роки.

На час Олімпіади зупинялися всі 
війни, а до Олімпії ніхто не смів 

ступати зі зброєю.

Подорожуючи, Олімпійський вогонь літав на повітряній кулі, плавав на човні, їхав на верблюді та собачій 
упряжці, подорожував на снігоході, горів під водою, обійшов навколо світу і навіть побував у космосі!

И



19

Виріж і зроби своїми руками
 талісман Олімпійських ігор-2016 – Вінісіуса!

Олімпійський талісман Ріо-2016 зображений у вигляді усміхненого жовтого звіра. Символ чимось 
нагадує кота й уособлює багату фауну Бразилії.

Нових символів Ріо-2016 на церемонії презентації вітали талісмани-попередники: Міша 
(Москва-1980), Афіна (Афіни-2004), Фува (Пекін-2008), Уенлок і  Мандевіль (Лондон-2012).

- місце згину

• Виріж по контуру обидва зображення 
та зігни по пунктирній лінії.

• Проріж місця, позначені білою лінією, 
на елементі 1 та встав у них ручки 
Вінісіуса (елемент 2).

Матеріали взято з офіційного сайту Олімпійських ігор-2016: https://www.rio2016.com

КРЕАТИВЧИК

1

2

Надсилай селфі з
#ВІНІСІУС.

Голосуй в групах та 
отримуй подарунки!!!

vk.com/vkysniashki_ot_sashki

facebook.com/vkysniahski
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Дорогий друже, познайомся з 
українськими олімпійськими 

чемпіонами – гордістю нашої держави!

Яна Клочкова

Василь Ломаченко

Сергій Бубка

Оксана Баюл

Лілія Подкопаєва

Інеса Кравець

Перша олімпійська чемпіонка 

незалежної України. Отримала 

«золото» у фігурному катанні.

Дворазовий чемпіон Олімпійських 
ігор з боксу. 

Виборола для України 4 золоті 

медалі з плавання, за що її прозвали 
«золотою рибкою».

Здобула дві золоті медалі в 
спортивній гімнастиці.

Олімпійська чемпіонка в потрійному 
стрибку. 21 рік тому установила 

світовий рекорд, який досі не побили.

Олімпійський чемпіон у стрибках з 
жердиною. Уже більше 20 років його 

світовий рекорд ніхто не може побити.

Квест!
Відшукай у журналі три захованих слова і склади з них гасло Олімпійських ігор.

1. Склади слово з випадкових червоних літер, розміщених у журналі (у поряду з першої 
сторінки по останню).
2. Склади слово з фігурних літер, знайдених у журналі (з останньої по першу сторінку).
3. Слово, яке ти допоміг розшифрувати Наташці (рубрика «Граймо та міркуймо»).
Запиши всі три слова в ці клітинки:

Знайди відповідність та з’єднай фото 
спортсменів з їхніми досягненнями.
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ДБАЙЛИВИМ БАТЬКАМ
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Іноді діти говорять мовою, яку нам, дорослим, важко зрозуміти. Наприклад, сленгом. Але ж і дорослих діти також 
не завжди розуміють, тому що, розмовляючи з ними, ми інколи не можемо правильно висловити свої думки. Ще гірше, 
коли ми не здатні передати дитині свої почуття i любов. Як не сумно, лише деякі діти впевнені, що батьки будуть 
їх любити і піклуватися про них, що б не трапилося. Але ж усі турботливі батьки люблять своїх дітей. Звідки таке 
протиріччя?

Зростаючи, дитина повинна постійно відчувати батьківську любов, тоді вона 
щаслива і входить у доросле життя повноцінною особистістю. Батьки, не знаючи, 
що дитина по-своєму відчуває їхню любов, самі того не бажаючи, можуть зробити ї ї 
нещасною. Ось причина неслухняності, поганого навчання і навіть прихованої агресії. 

Як знайти ту необхідну і єдино правильну путь до порозуміння з дитиною, 
підкаже книга Гері Чепмена та Росса Кемпбелла «П'ять шляхів до серця 

дитини».
Автори бестселера запевняють, що любов потрібна 

кожному змалку, це найнадійніший фундамент 
спокійного дитинства. Якщо це розуміють дорослі, 
дитина виростає доброю i щедрою людиною.  Які б 
якості ви не розвивали в синові чи доньці, головне – 
будувати  виховання на любові.

Варто зазначити, що оскільки всі діти різні, то підходи до виховання також повинні 
відрізнятися. Завдання батьків полягає в тому, щоб знайти «мову» своєї дитини і 
навчитися допомагати їй саме у такий спосіб.  Чепмен – автор концепції «п'яти мов» 
любові: мова подарунків, присвяченого часу, допомоги, слів заохочення, дотиків. 

Цю концепцію він і Кемпбелл застосовують до дітей. Любов, «не перекладена» на потрібну 
«мову», обертається нерозумінням, непослухом, агресією тощо. Ця книга допоможе батькам 
освоїти «мови» любові до своєї дитини і зрозуміти, яку «мову» використовує сама дитина, 
що робити зі своїм гнівом і гнівом дитини, як любити в повній і неповній сім'ях, як зробити 
дисципліну знаряддям любові.

Отже, дорогі наші дбайливі батьки, пам’ятайте: знати, що нас люблять, і відчувати, що 
нас люблять, – дві зовсім різні речі. Нашим дітям потрібно відчувати любов, яка не ставить 
умов. Вона не залежить ні від чого, особливо від поведінки малечі. Дитину можна порівняти 

з дзеркалом. Вона відображає любов, але не починає любити першою. 
Якщо дітей обдаровують любов'ю, вони повертають ї ї. Коли ж їм нічого 
не дарують, вони не мають чого повертати. Любіть, обіймайте, хваліть, 
робіть подарунки та присвячуйте час своїй дитині – і ви обов’язково 
виховаєте Людину з великої літери, якою будете пишатися!

Головне – будувати
виховання на любові

ЦИТАТА:

 «Коли дитина вже розуміє, 

що означають слова «я 

тебе люблю», намагайтеся 

вимовляти їх частіше, 

нехай вони будуть пов'язані 

з регулярними подіями. 

Наприклад, кажіть їх, 

проводжаючи сина або доньку 

до школи. До ласкавих слів ви 

можете додати похвалу».

АВТОРИ ВИДІЛЯЮТЬ 
5 ОСНОВНИХ ШЛЯХІВ 
ДО СЕРЦЯ ДИТИНИ:

1. Дотики.
2. Слова заохочення.
3. Час.
4. Подарунки.
5. Допомога.ЦИТАТА:

«Навіть найбільш 
зайнята людина 
завжди може 
викроїти годинку і 
сходити з дитиною в 
парк, у кафе, просто 
поговорити».

ЦИТАТА:
«Дві ключові інтонації, які 
батьки ніколи не повинні 
забувати, – доброзичливість 
і твердість. Любов спокутує 
гріхи. Ви завжди повинні 
залишатися доброзичливими, 
але твердими».

Книги, безумовно, можуть підказати, допомогти, дати 
правильне вирішення будь-якого питання. Але всі 
найголовніші відповіді шукайте  у своєму серці! Тож обирайте 
з книг лише кращі, ті, що підходять вам і вашим дітям.

В



Один з улюблених напоїв бразильців
— ЛИМОНАД!

Один з улюблених напоїв бразильців
— ЛИМОНАД!

Співати хочу серенади
Лиш від ковточка лимонаду.
В моїй душі іде парад,
Коли я бачу лимонад.

Друже, нумо готувати
ЛИМОНАД  разом!

Лимонад готовий!
Також до лимонаду, зробленого за 

цим рецептом, можна додавати 
соки з будь-яких фруктів та ягід і 

отримувати нові цікаві смаки!

1. Три вимитих лимони на кілька 
хвилин заливаємо окропом.

2. Тепер покатаємо лимони по 
дощечці, сильно натискаючи доло-
нею, щоб вони стали м’якими.

3. Розрізаємо лимони навпіл та 
вичавлюємо сік із кожної половинки.

4. Наливаємо до кухля півтора літра 
води і додаємо лимонний сік, 
проціджуючи його через ситечко.

5. Розчиняємо дві столові ложки меду 
чи цукру в невеликій кількості води.

6. Додаємо розчин у кухоль і 
розмішуємо.

Для цього
візьмемо: 3 лимони

1,5 літра кип'яченої  
чи відфільтрованої 
холодної води

2 ложки меду або цукру

Зроблю 
Соняху 

сюрприз! 
Приготую його 

улюблений 
лимонад!
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Усе живе складається 
з клітин, як будинок із 
цеглинок.

Надсилай фото власноруч зробленого 
лимонаду за рецептом Сашки.

Клітини настільки 
маленькі, 
що їх можна 
роздивитися лише 
в мікроскоп.

Але бувають 
гігантські клітини, 
які можна побачити 
неозброєним оком.

Це клітини лимона!

Лимони ростуть на 
деревах та кущах

«Якщо життя 
подарувало тобі 

лимон, зроби з 
нього лимонад».

Психолог Дейл Карнегі

У лимоні 
цукру 

більше, ніж 
у полуниці.

Лимони
родом
з Індії.

У лимоні 
багато 

вітаміну С, 
який захищає 

від застуд.

Найбільший 
у світі лимон 

важив 5,265 кг.
На лимоні зростає лимон,
На лимоні лимонів мільйон,
Для бразильця лимон – райський сад,
Бо на ньому росте лимонад!

vk.com/vkysniashki_ot_sashki

facebook.com/vkysniahski



Підсумки конкурсу “Новий друг САШКИ”

Переможцем конкурсу “Новий друг САШКИ” став  Максим Данилейко з м. Полтави, який вигадав і 
намалював для САШКИ чудового друга КЕШУ, назбиравши найбільше лайків у соціальних мережах.

Вітаємо Максима з перемогою, він уже отримав головний подарунок від САШКИ!  
Усім-Усім конкурсантам дякуємо за чудові роботи, ніхто з учасників не залишився без подаруночків. А герої 
деяких малюнків оживуть на сторінках наступних коміксів про САШКУ!

1 місце:
Максим Данилейко, 9 років

2 місце:
Владислава Ковпак, 8 років 3 місце:

Артем Данилейко, 4 роки

Оголошуємо конкурс на найоригінальніше спортивне сімейне фото.
Для участі в ньому вам потрібно:
• до 15 серпня завантажити фото, на якому ви всією сім’єю займаєтесь спортом, до 

альбому «Конкурс  «Спортивна сім’я»  у нашій спільноті 
      vk.com/vkysniashki_ot_sashki

• зробити репост запису про конкурс;
• назбирати найбільше лайків.
Підбиття підсумків конкурсу відбудеться 31 серпня, головний приз — футбольний м’яч. 

Беріть участь у конкурсі! Проводьте час із дітьми з користю! 
З САШКОЮ завжди цікаво!

конкурс “СПОРТИВНА СІМ’Я”

vk.com/vkysniashki_ot_sashkifacebook.com/vkysniahski


