
    
    

     
      

          
КОЛЬОРОВИХ  НАКЛЕЙОК

15

КРЕАТИВЧИКKIDS ENGLISH

ПЕРЕДПЛАТНИЙ
ІНДЕКС

на 2019 рік

98116

№12 (32)

ЕЕЕЙЙЙО
ККООЛЛОЛО ЬЬОРРОООВ 1515

№12 (32)

    
    

  

    
    

    
   К

ОЛ
ЬО

РОВИХ  НАКЛЕЙОК

15

КККООЛЛОЛО ЬЬООРРРОООВИИИХХХ НННААААКККЛЛЛЕЕЕЙЙ
1515

СЕКРЕТИ ПРОДУКТІВЕКСПЕРИМЕНТ

КОМІКС
"У ПОШУКАХ ВИКРАДЕНИХ ПОДАРУНКІВ"

БОНУС
НОВОРІЧНИЙ КАЛЕНДАР



ЗМІСТ

Аеліта, м. Полтава.

Коля, смт Диканька.

Надсилайте фото, 
як ви читаєте 

журнал "САШКА"!
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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 найвизначніші місця світу, 
відкриєш для себе більше його краєвидів та особливостей. А також приготуєш новорічне 
печиво, власноруч виготовиш фігурку Діда Мороза, проведеш захопливий експеримент, 
вивчиш нові англійські слова, розв’яжеш безліч розвивальних завдань. Проводь час із кори-
стю! Із Сашкою завжди цікаво!
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Комікc 
' 'У пошуках викрадених подарунків' '

Любий друже, запрошуємо тебе дізнатися про наші новорічні пригоди!

Надсилайте фото, 
як ви читаєте 

журнал "САШКА"!
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КОМІКС
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КОМІКС
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КОМІКС

Дорогий друже! У цьому випуску ти разом із Сашкою, Наташкою, котиком Черепашкою та 
Соняхом побував у найвизначніших місцях світу та дізнався,  як там святкують Новий рік.

Подорожуй разом з нами і пізнаєш багато цікавого!
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КОМІКС

Дорогий друже! У цьому випуску ти разом із Сашкою, Наташкою, котиком Черепашкою та 
Соняхом побував у найвизначніших місцях світу та дізнався,  як там святкують Новий рік.

Подорожуй разом з нами і пізнаєш багато цікавого!



МАЛЮЙМО Розфарбуй 
САШКУ

наклейка
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МАЛЮЙМОВчимося малювати разом 
із Наташкою

9

Прибрана ялиночка
Вогниками сяє

Й на малюночок новий 
Мене надихає.

Місце для твого малюнкаДо того, як люди вигадали скляні 
іграшки, ялинки прикрашали паперовими 
трояндами, яблуками, горіхами, солодо-
щами та навіть картоплею. 

Перша електрична гірлянда з’явила-
ся ще 124 роки тому в США і прикрашала 
різдвяну ялинку перед Білим домом.

Цікавинки

ршити та розфарбувати

1 2 3

4 5 6



ГРАЙМО ТА МІРКУЙМО
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Пригоди, які сталися у новорічну ніч, надихнули нас на 
створення цих цікавих завдань. Нумо виконувати їх разом!

Доповни зображення необхідними НАКЛЕЙКАМИ.

Друже, знайди та закресли 
фрагменти, яких немає на малюнку.

наклейка

наклейка наклейка
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ГРАЙМО ТА МІРКУЙМОПорахуй кількість кульок на новорічних красунях та 
приклей поруч із кожною НАКЛЕЙКУ з відповідним числом.

Намалюй квадрати 
за зразком.

Домалюй Санта Клауса 
по клітинках.

наклейка

Друже, знайди та закресли 
фрагменти, яких немає на малюнку.

ГРАЙМО ТА МІРКУЙМОГРАЙМО ТА МІРКУЙМО

наклейка

наклейка

наклейка

Розфарбуй ялинкові прикраси, 
використовуючи кольорові підказки.







ПОДОРОЖУЙМО Новий рік у різних 
країнах світу

Усі вже в передчутті святкування Нового 2019 року. Адже Новий 
рік – це саме те свято, яке відзначають майже у всіх країнах. У 

світі набереться не більш як 5 країн, де не зустрічають Новий рік.
В Україні Новоріччя – одне з найбільш очікуваних свят року. Адже його 

супроводжують прикрашання ялинки, улюблений салат олів’є, перегляд новорічних 
мюзиклів і яскраві святкові вогні. А які традиції зустрічі Нового року в інших країнах?

Франція Велика Британія

У Франції до дітей приходить не Дід Мороз, 
а дідок Пер Ноель у шубі, червоному ковпаку 
і дерев’яних черевиках. Пересувається він на 
ослику. Діти вірять, що Пер Ноель забираєть-
ся в димохід і кладе їм гостинці в спеціально 
приготовлене для цього взуття перед камі-
ном.
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В Індії Новий рік називається Дівалі, або Фести-
валь вогнів. Відзначають його наприкінці жовтня 
або на початку листопада. Цього дня на вулицях 
індійських міст усі будинки і статуї богів та свя-
щенних тварин прикрашені яскравими квітами, 
вогнями, ліхтариками і запаленими свічками. У 
цей день тут прийнято дарувати всім цікаві пода-
рунки. Гостинці для дітей кладуть на спеціальну 
тацю, а потім підводять їх до неї із заплющеними 
очима. 

В Об’єднаному Королівстві до Нового року будинки 
прикрашають не тільки ялинками, а й гілочками оме-
ли. Їх розвішують усюди, навіть на лампи і люстри. 
Вінком з омели прикрашають і вхідні двері. Вважаєть-
ся, що ця рослина приносить у дім щастя й оберігає 
його мешканців від хвороб. У Великій Британії Новий 
рік вважається менш важливим святом, ніж Різдво.

Індія Китай

У Китаї Новий рік називається Святом весни і 
відзначається в період між 21 січня і 21 лютого, 
коли місяць завершує свій цикл і настає моло-
дик. Урочистості тут тривають 15 днів і закінчу-
ються Святом ліхтарів. У заходах беруть участь і 
дорослі, і діти. З самого ранку люди прибирають 
в оселях, оскільки вважають, що чистота – це не 
місце для злих духів. На вулицях у цей час рябить 
в очах від яскравих святкових вогнів.

ПОДОРОЖУЙМОПОДОРОЖУЙМО Новий рік у різних Новий рік у різних 
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супроводжують прикрашання ялинки, улюблений салат олів’є, перегляд новорічних 
мюзиклів і яскраві святкові вогні. А які традиції зустрічі Нового року в інших країнах?

ФранціяФранція

рунки. Гостинці для дітей кладуть на спеціальну 
тацю, а потім підводять їх до неї із заплющеними 

дик. Урочистості тут тривають 15 днів і закінчу-
ються Святом ліхтарів. У заходах беруть участь і 
дорослі, і діти. З самого ранку люди прибирають 
в оселях, оскільки вважають, що чистота – це не 
місце для злих духів. На вулицях у цей час рябить 
в очах від яскравих святкових вогнів.
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ПОДОРОЖУЙМО

Куба

До команди Санти входять 
9 північних оленів:

На Кубі до новорічного свята прикрашають хвой-
не дерево араукарію або навіть просто пальму. 
На цьому острові  існує цікава традиція напере-
додні святкування наповнювати водою всі відра, 
глечики та миски в будинку. Опівночі цю воду 
виливають з вікон. Вважається, що таким чином 
люди захищають свій будинок від негараздів і не-
щасть. Поки годинник не пробив 12, кожен по-
винен обов’язково встигнути з’їсти дванадцять 
виноградин і загадати бажання. Тоді можна бути 
впевненим: весь рік вас будуть супроводжувати 
удача, мир та процвітання.

ПОДОРОЖУЙМОПОДОРОЖУЙМО

глечики та миски в будинку. Опівночі цю воду 
виливають з вікон. Вважається, що таким чином 
люди захищають свій будинок від негараздів і не-
щасть. Поки годинник не пробив 12, кожен по-
винен обов’язково встигнути з’їсти дванадцять 
виноградин і загадати бажання. Тоді можна бути 
впевненим: весь рік вас будуть супроводжувати 
удача, мир та процвітання.

Італія
Австралія

У цій країні святкування починається 6 січня. На-
передодні свята дітлахи підвішують панчохи біля 
каміна. Вони сподіваються отримати багато смач-
них гостинців. Тільки дарує їх тут не Дід Мороз, а 
добра і лагідна фея на ім’я Бефана. Вона прилітає 
на мітлі вночі, відмикає всі двері в будинку особли-
вим золотим ключиком і наповнює панчохи всіля-
кими подарунками. Бефана любить слухняних і ви-
хованих діточок. Той, хто цілий рік лише пустував 
і бешкетував, отримає в нагороду тільки чорний 
вуглик і жменьку попелу.
Італійці під бій годинника викидають з дому старі 
і непотрібні речі, позбавляючись таким чином від 
проблем старого року. Вони вірять, що нові пред-
мети, придбані замість викинутих, принесуть їм 
успіх і щастя.

Австралійці відзначають Новий рік одними з 
перших на планеті. Святкування тут, як пра-
вило, проходить під відкритим небом. Пляжні 
вечірки, гучні пісні, веселі танці, фантастичні 
феєрверки, музичні фестивалі за участю світо-
вих зірок – усе це можна побачити в Мельбур-
ні та Сіднеї напередодні Нового року. Санта 
Клаус у червоному ковпаку і штанях підкорює 
хвилі океану на дошці для серфінгу – побачити 
таке можна тільки в Австралії.
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Дешер – Стрімкий, Денсер – Танцюрист,  
Пренсер – Баский (або просто Скакун),  

Віксен – Жвавий,  Комет – Комета, Кюпід – 
Купідон, Доннер (Дандер) – Грім, Блітц 

(Блікс) – Блискавка і Рудольф.

Довжина оленячих рогів може 
сягати 1 метра, а вага середнього 

оленя дорівнює 318 кг.
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ГРАЙМО ТА МІРКУЙМО Друже, з’єднай цифри по по-
рядку та розфарбуй символ 
прийдешнього 2019 року.

Цікавинка

За китайським календа-
рем наступний рік – це рік 
свині (кабана), за фен-шуй 

– елемента земля, колір 
– жовтий. Тому 2019 рік 
називають роком жовтої 

земляної свині.

наклейка

наклейка

Обведи поросят так, 
щоб вони опинилися 
всередині замкнутої 

лінії, а інші 
тварини – зовні.

Готуючись до Нового року, друзі вирішили 
напекти смачненьких імбирних  

пряникових чоловічків. 
Розстав цифри від 1 до 6 відповідно 
до етапів приготування смаколиків.

Поряд із кожною тінню 
приклей НАКЛЕЙКУ з 

відповідним подарунком.
Встанови порядок чергування кольорів на новорічній гірлянді та розфарбуй її.
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ГРАЙМО ТА МІРКУЙМО

Закресли зайве.
Знайди 4 відмінності між сніговичками.

Встанови порядок чергування кольорів на новорічній гірлянді та розфарбуй її.

Кожному з цих сніговиків не вистачає якоїсь окремої 
деталі. Здогадайся, чого бракує кожному сніговику,

та приклей відповідну НАКЛЕЙКУ.

наклейка наклейка наклейка



KIDS ENGLISH Вивчай англійську разом із Сашкою!

Christmas time
Новорічних свят з нетерпінням чекають і дорослі, і діти по всьому світу. 

Сьогодні пропонуємо тобі вивчити нові слова на новорічну та різдвяну тематику.

[крі’смес тайм] – різдвяна пора

Знайди та обведи три однакових
presents [пре’зентс] – подарунки. 

Закресли найменшу 
Christmas tree [крі’смес трі] 

– новорічну ялинку.

Приклей поряд із Santa Claus та snowman 
НАКЛЕЙКИ з їхніми дзеркальними відображеннями.

Santa Claus 
[се’нте клоз] – 

Санта Клаус

Snowman 
[сно’умен] – 

сніговик

Порахуй stocking та wreath, порівняй їхню кількість та 
впиши знак ‘ ‘більше‘‘/’’менше’’/‘‘дорівнює‘‘ у квадратик.

Happy New Year to you.
May all your wishes come true.
Happy New Year my friend.
Happy New Year to you.

хе’пі нью йі’е ту ю. 
мей ол йо уі’шіз кам тру. 
хе’пі нью йі’е май френд. 
хе’пі нью йі’е ту ю.  

З Новим роком тебе. 
Нехай всі побажання здійсняться. 
Щасливого Нового року, мій друже. 
З Новим роком тебе. 

наклейка наклейка

Wreath [різ] – різдвяний вінок
Stocking [сто’кін] – різдвяна шкарпетка

18



КРЕАТИВЧИК
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Дід Мороз
Усі ми на новорічні свята чекаємо подарунків від Діда Мороза. 

Друже, зробімо його фігурку разом!

Інструкція:
1. Виріж деталі по чорній лінії.
2. Наклей їх на тонкий картон.
3. Зігни деталі по пунктирній лінії.
4. Приклей сіру частину деталей до іншого боку.
5. Надінь голову Діда Мороза зверху на конус. 



ЕКСПЕРИМЕНТУЙМО

Для експерименту візьми:
Гумове яйце 

оцет (9%),
склянку,
яйце

1. Налий столового оцту (9%) в 
прозору склянку й опусти в неї 

куряче яйце. Цієї ж миті з 
поверхні яйця починає 

виділятися вуглекислий газ. 2. Шкаралупа пташиних 
яєць при взаємодії з кисло-
тою починає розчинятися.

3. Через 12–15 годин поди-
вись, що вийшло. Неушкодже-
ною залишилася тільки плівка 
між шкаралупою і яйцем. Про-

мий яйце проточною водою.

4. Яйце збільшилося в розмірі, 
оскільки увібрало оцет.

5. Можна легенько натискати 
на яйце. Обережно, плівка дуже 

тоненька, а отже, може порватися.

6. Тепер це гумове яйце можна 
просвітити наскрізь.

                         Під впливом оцту кальцій, з якого складається шкаралупа, розчиняється 
і зникає у вигляді бульбашок газу. Виходить веселе яйце, яке схоже на желе. Якщо ж стави-
ти експеримент над вареним яйцем, то воно стане пружним, як гумовий м'яч.

ОЦЕТ

Чому так 
відбувається?
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Як правило, виходить так, що всі приготування до новорічної казки починаються в останній момент 
– і подарунки, і ялинка, і прикраси. Чому б не завести чудову традицію – усією сім`єю готуватися до цього 
чарівного свята? Ми підібрали для вас топ-10 ідей для започаткування родинних новорічних традицій. 
Щоб навіть у дорослому віці ваші діти з радістю і з теплими усмішками згадували, як ви всією сім`єю 
оформляли будинок, прикрашали ялинку, робили смішні іграшки та дарували подарунки. 

Пам’ятайте, що Новий рік та  Різдво – це чудовий 
привід для створення головної  сімейної традиції – 

бути поруч одне з одним та бути щасливими!

1. Зворотний відлік
За місяць до свята по-
чепіть на холодильник 
спеціальний календар, або 
адвент-календар, на якому 
написано ‘‘До Нового року 
залишилось … днів’’. Від-
мічайте дні, які пройшли.

6. Святковий посуд
Придбайте новенький 
сервіз та скатертину. 
Діставайте їх лише на 
Новоріччя, і згодом вони 
будуть символізувати 
свято в вашій родині не 
менше, ніж ялинка та 
салат олів’є.



6. Тепер це гумове яйце можна 
просвітити наскрізь.

                         Під впливом оцту кальцій, з якого складається шкаралупа, розчиняється 
і зникає у вигляді бульбашок газу. Виходить веселе яйце, яке схоже на желе. Якщо ж стави-
ти експеримент над вареним яйцем, то воно стане пружним, як гумовий м'яч.

ДБАЙЛИВИМ БАТЬКАМТОП-10 сімейних новорічних 
ТРАДИЦІЙ
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Як правило, виходить так, що всі приготування до новорічної казки починаються в останній момент 
– і подарунки, і ялинка, і прикраси. Чому б не завести чудову традицію – усією сім`єю готуватися до цього 
чарівного свята? Ми підібрали для вас топ-10 ідей для започаткування родинних новорічних традицій. 
Щоб навіть у дорослому віці ваші діти з радістю і з теплими усмішками згадували, як ви всією сім`єю 
оформляли будинок, прикрашали ялинку, робили смішні іграшки та дарували подарунки. 

Пам’ятайте, що Новий рік та  Різдво – це чудовий 
привід для створення головної  сімейної традиції – 

бути поруч одне з одним та бути щасливими!

1. Зворотний відлік
За місяць до свята по-
чепіть на холодильник 
спеціальний календар, або 
адвент-календар, на якому 
написано ‘‘До Нового року 
залишилось … днів’’. Від-
мічайте дні, які пройшли.

2. Новорічні прикраси 
Щороку купуйте по одній 
скляній кульці та виготовляйте 
по одній новорічній прикрасі 
власноруч разом із дітьми.

3. Печиво з передбаченнями
Спекти такі смаколики не так уже й 
складно, а скільки щастя вони принесуть! 
Напишіть у пророцтві щось приємне – і 
побачите, як багато усмішок викличе та-
кий простий сюрприз. 

4. Баночка щастя
 На Новий рік заведіть собі баночку, 
куди складатимете записки з приєм-
ними подіями, які трапилися з вами. А 
через рік витрушуйте їх і читайте. Чу-
довий настрій та радість забезпечені! 

5. Привітайте близьких
Одягніть костюми Діда Моро-
за, Снігуроньки, ельфів і після 
святкування Нового року гайда в 
гості до родичів та друзів. А всім 
перехожим даруйте цукерки та 
мандаринки – їхній радості не буде 
меж. Так ніхто не відчуватиме себе 
самотнім на свято. 

6. Святковий посуд
Придбайте новенький 
сервіз та скатертину. 
Діставайте їх лише на 
Новоріччя, і згодом вони 
будуть символізувати 
свято в вашій родині не 
менше, ніж ялинка та 
салат олів’є.

7. Атмосферне сімейне фото
Щороку робіть однакове фото 
всією родиною біля ялинки. Ви-
готовте свій сімейний новоріч-
ний фотоальбом та вклеюйте в 
нього нові фото після кожного 
святкування.

8. Мрії здійснюються
У перші хвилини Нового року роз-
дайте усім членам сім’ї аркуші та 
ручки – нехай кожен напише все, 
що хоче одержати та чого прагне 
досягти в прийдешньому році. 
Потім записку треба згорнути в 
трубочку, підписати та покласти 
в порожню пляшку від шампан-
ського. Вона зберігатиметься до 
наступного Нового року. Тоді ці 
записки прочитаєте й здивуєтеся, 
скільки всього таки збулося! 

9. Ялинка
Усією родиною під новорічну 
музику прикрашати ялинку – 
чим не сімейна традиція? З 
цього приводу можна навіть 
закупити однакові піжамки. А 
першу іграшку на новорічну 
красуню нехай завжди вішає 
наймолодший член родини.

10. Вітальні листівки
 Разом із дітьми заздалегідь виготовте, підпишіть та надішліть 
листівки з побажаннями близьким. Уявіть, як підніметься 
настрій у дорогих вам людей, коли вони знайдуть у поштовій 
скриньці справжню вітальну листівку (не e-mail і не смс-пові-
домлення). А як вам буде приємно вигадувати привітання для 
кожного з них та з нетерпінням очікувати реакції одержувача! 

святкування Нового року гайда в 
гості до родичів та друзів. А всім 
перехожим даруйте цукерки та 
мандаринки – їхній радості не буде 
меж. Так ніхто не відчуватиме себе Уявіть, скільки з вами хорошого трапилося, про що ви 

без записок і не згадали б! З такою традицією ви завжди 
будете проводжати рік з вдячністю і знатимете, що він 
пройшов недаремно. 



Любий друже, нумо разом готувати 

ПЕЧИВО ДЛЯ ДІДА МОРОЗА!
Для цього візьмемо:
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СЕКРЕТИ ПРОДУКТІВ
Це ти гарно придумав. Йому 

буде дуже приємно отримати 
такий подарунок.  У мене 
саме є рецепт для тебе.

борошно,
100 г

чорний 
шоколад,

50 г

вершкове 
масло,

50 г

куряче 
яйце,
2 шт.

какао-порошок,
2 ст.л.

цукрову пудру,
півсклянки

розпушувач,
1 ч.л.

6. Після того, як тісто застигне, увімкни 
духовку та розігрій її до 200 градусів.
7. Сформуй невеликі кульки діаметром 
близько 5 см. Виклади їх на пергамент, 
дотримуючись дистанції.
8. Відправ у розігріту духовку на 10-15 
хвилин. 
9. Кульки щедро обкачай у цукровій 
пудрі.

1. Підготуй водяну баню, 
постав у неї каструлю 
меншого розміру. Постав 
на плиту закипати. У по-
рожню каструлю, яка 
стоїть в окропі, подрібни 
плитку шоколаду і шма-
точок масла.

2. Збий міксером на середній швидкості 
два яйця з цукром. В отриману суміш 
влий розтоплений з маслом шоколад. 
3. Додай какао-порошок. Зручніше 
розмішувати ложкою або лопаткою.
4. У борошно додай дрібку солі та розпу-
шувач. Тепер потрібно вмішати борошно 
в шоколадну суміш.
5. Накрий тісто плівкою і поклади в 
холодильник на кілька годин, щоб воно 
застигло.

Я так хочу залишити для Діда 
Мороза печиво під ялинкою. 
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розпушувач,
1 ч.л.

6. Після того, як тісто застигне, увімкни 
духовку та розігрій її до 200 градусів.
7. Сформуй невеликі кульки діаметром 
близько 5 см. Виклади їх на пергамент, 
дотримуючись дистанції.
8. Відправ у розігріту духовку на 10-15 
хвилин. 
9. Кульки щедро обкачай у цукровій 
пудрі.

Борошно – продукт перемеленого зерна, який 
використовується для виготовлення хліба, 

макаронів, кондитерських та інших виробів.

У ньому містяться елементи, необхідні в 
процесі приготування хліба. Серед них – 

крохмаль і частинки клейковини, що 
надають тісту потрібної в’язкості.

СЕКРЕТИ ПРОДУКТІВ

З одного зернятка виходить при-
близно 20 міліграмів борошна. Для 

випікання однієї палянички потрібно 
борошна майже з 10 тисяч зернят.

Усі знають про корисні властивості 
житнього хліба, проте мало кому відо-

мо, що тривалий час жито на полях 
ячменю і пшениці вважали бур'яном.

Якщо їсти бутерброд на сніданок, 
обід і вечерю, вам знадобиться понад 

два місяці, щоб спожити кількість 
хліба, виробленого з 10 кг зерна.

Сучасний комбайн за 5 секунд 
збирає кількість пшениці, достатню 

для випікання понад 35 буханок хліба.

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

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

Допоможи 
друзям дістатися 

до новорічних 
подарунків.

Зробіть своїй малечі новорічний подарунок – 
передплатіть для неї журнал ‘‘САШКА’’!

Шановні дбайливі батьки!

Пропонуємо вам заощадити власний час та з Нового року не бігати 
містом у пошуках новенького журналу! Триває передплата на 2019 рік! Ви-
рушайте до найближчого відділення ‘‘Укрпошти’’ або передплатіть он-лайн 
на сайті presa.ua улюблений журнал ‘‘САШКА’’ за індексом 98116 – і його 
приноситимуть прямо у вашу поштову скриньку.

Передплату замовте лише за хвилину – 
і буде чим вдома зайняти дитину!

Надсилайте свої фото та пишіть 

відгуки на наших сторінках у

соціальних мережах.

Назва видання

Журнал 
‘ ‘САШКА’’

Індекс 1 місяць

98116 19 грн 
15 коп

3 місяці

57 грн 
45 коп

6 місяців

114 грн 
90 коп

12 місяців

229 грн 
80 коп


