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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 опинишся на спекотному материку Африка, щоб допомогти 
піратам позбутися жадібності. А також навчишся сам готувати морозиво, власними руками виготовиш 
піратський капелюх, вивчиш нові англійські слова та матимеш можливість виграти за участь у конкурсі 
набір для гри у дружній «Твістер». З Сашкою завжди цікаво!

vk.com/vkysniashki_ot_sashkifacebook.com/vkysniahski

Надсилатйе фото,
як ви читаєте

журнал "САШКА".
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КОМІКСКОМІКС
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КОМІКСКОМІКС

Максим Данилейко, 9 років
Владислава Ковпак, 8 років Артем Данилейко, 4 роки

Героїв цього коміксу вигадали читачі журналу "Сашка":

Далі буде! У наступному номері читайте про пригоди Сашки, Наташки, котика Черепашки та Соняха 
в незвичайній країні Еквадор!



9

Розфарбуй САШКУ

наклейка

МАЛЮЙМО

8

Вчимося малювати разом
із Наташкою

Велетенське сіре тіло, 
Всю травичку свіжу з’їло, 
Розлякає геть усіх
Його грізний носик—ріг:

1 крок: малюємо нашому 
носорогу тулуб

2 крок: малюємо голову 
та лапи тварини

4 крок: розфарбовуємо

3 крок: домальовуємо око, 
ротик, вушка, ріг та хвостик 

Місце для твого малюнка

Носоріг—великим рогом
Так Наташку здивував,
Що тепер їй треба знати,
Як його намалювати.
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ГРАЙМО ТА МІРКУЙМО

Які фрукти залишились
без пари? 

Приклей НАКЛЕЙКИ так, 
щоб всіх фруктів

стало порівну.

Банан

Ківано

Акі

Лічі

Апельсин

Манго

Гуава

Марула

Око Дракона

наклейка

наклейка

Знайди пару 
кожному з фруктів,

які ростуть у
Африці та

з'єднай їх між
собою лініями.

Домалюй другі половинки ягід
та розфарбуй за зразком

наклейка

ГРАЙМО ТА МІРКУЙМО

Допоможи Сашці знайти 
зайве у кожному з рядків

Здогадайся, яка фігура буде наступною, та 
приклей відповідні НАКЛЕЙКИ.

наклейка

наклейка



СТАРТ

ф
ініш

Гра «К
ого ти зустрів у А

фриці?»
ПІД

ГО
ТО

ВКА Д
О

 ГРИ
:

О
беріть, якою

 м
овою

 ви будете грати – українською
 чи англійською

, та познайом
теся з назвам

и 
тварин цією

 м
овою

 за допом
огою

 зеленої таблиці. Після цього закрийте таблицю
 аркуш

ем
 паперу.

О
беріть одного інспектора, який буде спостерігати за грою

 та перевіряти, чи правильно гравці 
назвали тварин. Після початку гри зазирати в таблицю

 м
ає право лиш

е інспектор.
Візьм

іть гральний кубик та фіш
ки для всіх учасників.

№
Українською

Англійською
Транскрипція

1.
Крокодил

crocodile
[ˈкрокедайл]

2.
Бегемот

hippo
[ˈхіпоу]

3.
Черепаха

turtle
[ˈтьотл]

4.
Ж
ираф

giraffe
[джіˈраф

]
5.

Лев
lion

[ˈлайен]
6.

Слон
elephant

[ˈеліф
ент]

7.
Носоріг

rhinoceros
[райˈносерес]

8.
Горила

gorilla
[геˈриле]

9.
Зебра

zebra
[ˈзібре]

10.
Гепард

cheetah
[ˈчіте]

11.
Ш
импанзе

chim
panzee

[ˌчім
пенˈзі]

12.
Антилопа

antelope
[ˈентілоуп ]

13.
Буйвол

buffalo
[ˈбаф

елоу]
14.

Страус
ostrich

[ˈостріч]
15.

Гієна
hyena

[хайˈіне]
16.

Сурікат
m

eerkat
[ˈм

іеˌкет]
17.

Папуга
parrot

[ˈперет ]
18.

Окапі
okapi

[еуʹка:пі]
19.

Гриф
vulture

[ˈвалче]
20.

Верблюд
cam

el
[ˈкем

ел]

П
ІД

ГО
ТО

ВКА Д
О

 ГРИ
:

О
беріть, якою

 м
овою

 ви будете грати – 
українською

 чи англійською
, та познайом

теся з 
назвам

и тварин цією
 м

овою
.

Відріж
те 

або 
загніть 

по 
лінії 

см
уж

ку 
з 

підказкою
.

О
беріть 

одного 
інспектора, 

який 
буде 

спостерігати за грою
 і перевіряти за допом

огою
 

підказки, чи правильно гравці назвали тварин.
Візьм

іть гральний кубик та ф
іш

ки для всіх 
учасників.

П
РАВИ

ЛА ГРИ
:

П
о 

черзі 
кидайте 

кубик 
та 

ходіть 
по 

клітинках. П
о дорозі ви будете зустрічати різних 

аф
риканських тварин.
Якщ

о учасник правильно називає тварину, 
на яку потрапила його ф

іш
ка, то залиш

аєш
ся на 

цій клітинці. Якщ
о ж

 пом
иляється чи не знає 

відповіді – йде на один крок назад. Ступивш
и 

крок назад, учасник знову м
ає назвати тварину, 

на яку потрапив. Якщ
о щ

е раз пом
иляється – 

крокує назад до тих пір, доки не назве тварину 
вірно, і тільки потім

 передає хід наступном
у 

учаснику. П
ерем

агає той, хто перш
им

 пройде 
через клітинку ф

ініш
у.

П
РАВИ

ЛА ГРИ
 Д

ЛЯ НАЙ
М

ЕНШ
И

Х УЧ
АСНИ

КІВ:
Спочатку 

дорослий 
розповідає, 

де 
яка 

тварина, 
а 

потім
 

просить 
дитину 

знайти 
і 

показати одну із них.

НАЗВИ
 ТВАРИ

Н

1

6

11

16

3

8

13

18

5

10

15

20

2

7

12

17

4

9

14

19
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ГРАЙМО ТА МІРКУЙМО ГРАЙМО ТА МІРКУЙМО

15

Використовуючи НАКЛЕЙКИ відгадай загадки та дізнайся яких тварин 
зустріли наші герої, подорожуючи Африкою

Довга шия, як драбина, 
В чорних плямах жовта спина, 
Листячко з дерев зриває, 
В холодочку спочиває, 
Височенна, ніби шафа, 
В Африці живе …. 

Кольоровий, наче пава, 
Птах веселий і ласкавий, 
І червоний, і зелений, 
Птах говорить цей до мене! 
Не буває краще друга 
За кмітливого …

В африканському ставочку 
Розляглася сіра бочка. 
Гріє спину, позіхає, 
Бульки із води пускає, 
Величезний має рот 
Теплолюбний…. 

Велетенський і страшенний 
Є на світі звір зелений, 
Зуби гострі, ніби ніж — 
Утікайте всі скоріш! 
Бо живе у річці Ніл 
Злий і хижий …. 

Це тварина темно-сіра, 
Товстонога, товстошкіра. 
Як локатори — два вуха, 
Довгим носом спину чуха. 
Гострі бивні — наче роги… 
Гей, тікайте всі з дороги! 
Не примара це, не сон, 
А великий сірий….. 

Непроста у нього роль — 
Між звірей він, як король: 
Грива жовто-золота, 
Має довгого хвоста. 
Хоч і схожий він на кицю, 
Кожен звір його боїться. 
Хто сховався між дерев? 
Це, звичайно, грізний… 

наклейка

наклейка

наклейка

наклейка

наклейка

наклейка

Виконай завдання від мудрого соняха

Хитра задача

Діти, гайда  разом робити 
корабель зі звичайного 

аркушу паперу

У Наташки є кілька м’ячів. Голубий і жовтий м’ячі однакового розміру. 
Найменший, червоний, м’ячик лежить між зеленим і великим, 

а зелений м’яч знаходиться поруч із голубим. Розфарбуй  м'ячики.



африка

В Африці розміщена найбіль-
ша на Землі пустеля Сахара.

Вікторія – дивовижної краси 

водоспад в Африці, названий 

на честь англійської королеви.

В Африці живе плем’я 
пігмеїв, які є найнижчими 

людьми на землі (їхній 
середній зріст – 130 см).

Фенек – мініатюрна 

лисиця, що живе в афри-

канській пустелі.

Вулкан Кіліманджаро – 
найвища точка Африки.

В Африці ростуть одні з 
найтовстіших дерев у світі 

– баобаби.

«Око Сахари» –
незвичайний природний 

кратер в Африці.

Африка – це материк, на 

якому містяться 53 країни.

В Африці розташовані
знамениті єгипетські

піраміди.

مالسلا مكيلعو
Мир і вам!

(Відповідь на привітаня)
Уа-алейкум ас-салям

مكيلع مالسلا
Мир вам! (Привітання)

Ас-салям алейкум

اركش
Спасибі
Шукран

انأ
Я

Ана

كلاح فيك
Як справи?

Кіф аль-халь? معن
Так

Наам

ال
Ні
Ля

قفاوم
Добре!
Квейс!

Переважна кількість
жителів Африки розмовляє

арабською мовою:

16 17

ПОДОРОЖУЙМО

В Африці 
протікає одна з найдовших річок планети – Ніл.

Щоб набративоди, жителям за-сушливих районівАфрики доводиться проходити 6  кіло-метрів у день.

Найвищі люди на 

планеті  живуть в 

Африці – це плем’я 

тутсі (їхній середній 

зріст – 185 см).

Африка – це 

найспекот-
ніший мате-
рик Землі.

Під пустелею 

Сахара розмі-

щене величез-

не підземне 

озеро.

В Африці живе найви-
ща тварина на Землі 
– жираф (6 метрів), 

найважча тварина 
суші – африкансь-

кий слон (6 тонн)  і 
найшвидша наземна 

тварина – гепард 
(115 км/год).

Учені вважа-

ють, що предки 

сучасної людини 

виникли в схід-

ній Африці.

Чорна 

шкіра африкан-

ців захищає їх

від обгорання

на сонці.

В Африці 
найбільші 

запаси золота 

та алмазів у 
світі.A F R I C A
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КЛЕЙ

КЛЕЙ

КРЕАТИВЧИК
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i
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ah
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i

Виріж 3 частини 
та з’єднай їх клеєм 
чи степлером.

Зр
об

и 
вл

ас
но

ру
ч 

пі
ра

тс
ьк

ий
ка

пе
л

ю
х!
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Fish

Turtle

Kids English

Подорожуючи африканським 
континентом, друзі чудово відпочили 
на одному з єгипетських пляжів.

SUMMER [саме] літо
BIRD [бьод] пташка
SUN [сан] сонце
SHIP [шіп] корабель
SEA [сі] море
FISH [фіш] риба

BEACH [біч] пляж
TURTLE [тьотл] черепаха

SAND [сенд] пісок

I like to go to 
the beach

[ай лайк ту 
ˈгоу ту зе біч]

Мені подобається ходити на 
пляж

I like to fish [ай лайк ту фіш] Мені подобається ловити рибу
I love summer [ай лав ˈсаме] Я люблю літо
I like to play 
with my friends

[ай лайк ту плей уіз 
май френдз]

Мені подобається грати з
моїми друзями

Роздивись малюнок та приклей НАКЛЕЙКИ 
на свої місця відповідно до написів.

Ship
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ДБАЙЛИВИМ БАТЬКАМ

2120

ЕКСПЕРИМЕНТУЙМО

ЦІКАВО ЗНАТИ

vk.com/vkysniashki_ot_sashki facebook.com/vkysniahski

Кораблик із льоду

Чому лід не тоне?

Необхідні матеріали:
• невелика пластикова форма;
• коктейльна трубочка (або сірник, 

зубочистка);

• паперове вітрило;
• клей (або скотч, степлер);
• прищіпка.

1. Прикріпи до шматочка коктейльної трубочки 
паперове вітрило.

2. Налий у форму води. Воду можна зафарбувати.
3. Постав вітрило в центр ємкості з водою та затисни 

прищіпкою, щоб вітрило не падало.
4. Перенеси у морозильну камеру на півдня.
5. На кілька секунд занур форму в теплу воду та 

легко вийми з неї лід.
6. Пусти корабель у плавання.

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!

Візьмемо ДВА ОДНАКОВИХ
кубики води і льоду (по 1 літру):

Кубик води важитиме 1000 грамів.
А кубик льоду – 9017 грамів!

Отже, лід 
легший за 

воду!
Тому він 
плаває,

а не тоне!
ВОДА ЛІД

У ВОДІ молекули тримаються 
одна за одну ось так:

У ЛЬОДУ молекули тримаються 
одна за одну ось так:

Молекули у льоду 
далі одна від одної. 

МІЖ МОЛЕКУЛАМИ 
ЛЬОДУ БІЛЬШІ 

ОТВОРИ.

Через це лід 
розширюється, і в 

кубику поміщається 
менше молекул!

Вода складається з маленьких 
частинок – МОЛЕКУЛ:

Тайм-менеджмент
для мам

З появою дитини в розпорядку дня матері може не залишитися часу на ведення домашнього господарства. 
Часто мама зосереджує всю увагу на догляді за чадом, а на себе та коханого чоловіка сил уже майже не має, тож 
головним для кожної стає чи не найболючіше питання: «Як устигнути ВСЕ?» Приготувати вечерю, розслабитися у 
ванні, нагодувати дитину, помити посуд і навіть присвятити час своєму хобі – упоратися з усіма цими завданнями 
допоможе ефективний тайм-менеджмент для молодих мам. Ви здивуєтеся, але відповідь на питання, як стати 
успішною мамою, дуже проста: треба лише взяти щоденник і записати в нього нові правила життя, яких відтепер 
вам доведеться дотримуватися.

Темі розпорядку дня матусь присвячено безліч статей і книг. Одна з них – праця Світлани 
Гончарової «Тайм-менеджмент для мам. 7 заповідей організованої мами». Як зазначила сама 
авторка, ї ї метод спрямований на зміцнення відносин усередині родини. Адже жінка, яка 
правильно планує свої справи, устигає і впоратися з домашніми турботами, і відпочити. Така жінка 
буде щасливою, а ї ї щастя стане запорукою гарного настрою всіх домочадців.

Безкінечний безлад, утома, побутові проблеми – усе це добре знайоме 
кожній мамі. Звичайні скарги мам звучать завжди однаково:

• «З появою дитини моє життя перетворилося на хаос!..»;
• «Я дуже втомилася і нічого не встигаю з дітьми...»;
• «У будинку безлад, у голові сумбур, діти плачуть, чоловік бурчить...»

Що з цим робити? Можна здатися і відкласти своє життя на час, «коли діти виростуть». А 
можна взяти себе в руки і навчитися бути організованою мамою прямо зараз! Саме до цього і 
закликає нас автор книги «7 заповідей організованої мами».

 «Тайм-менеджмент для мам» – це не нудна теорія, це справжній практикум, тренінг, 
випробуваний сотнями жінок. Світлана Гончарова розробила систему, коли сама стала матір'ю і 
зрозуміла, що зовсім нічого не встигає. Зараз ї ї напрацюваннями користуються й інші мами.

У книзі  дано конкретні кроки, покликані наблизити план дня до оптимального у 
вашій ситуації. До такого плану, який дозволить не тільки відпочивати та проводити 
час із близькими людьми, але й устигати з безліччю інших справ – і рутинних (щоденних 
та необхідних), і важливих. Авторка наводить приклади заповнення листів планування 
дня, тижня і місяця, за бажання можна навіть завантажити ці листи для подальшого 
заповнення зі спеціального Інтернет-ресурсу для читачів книги.

Найбільше в книзі імпонує раціоналізація та мінімальна кількість теорії, мова викладу 
дуже легка. Складається враження, що авторка розмовляє особисто 
з читачем, використовує кумедні анекдоти та цитати відомих людей, 
які роблять розповідь більш наочною і цікавою. Важливо також те, 
що система, подана в книзі, не вимагає від мами якоїсь колосальної 
роботи над собою, зате обіцяє значні зміни в ї ї житті.

Рекомендуємо «Тайм-менеджмент для мам. 7 заповідей організованої мами» тим мамам, 
які прагнуть упорядкувати життя, що змінилося з народженням дитини. Адже тайм-
-менеджмент для мам не менш важливий, ніж для будь-кого іншого. Правильний розпорядок 
дня, який ви навчитесь складати, прочитавши книгу, дозволить зосередитися не тільки на потребах дитини, а й на 
домашніх справах і відпочинку. 

Дорогі наші дбайливі матусі! «Мама – це серце сім’ї», – стверджує Світлана Гончарова, тож бажаємо вам 
завжди бути у рівному, стабільному, гармонійному та люблячому тонусі, адже від вас залежить робота всього 
«організму» вашої сім’ї.

ЦИТАТА:
«На жаль, найважливіші 
справи найпростіше 
відкласти на потім, 
тому що вони, хоч і 
важливі, але не такі 
термінові, як щоденна 
домашня рутина». 

Анекдот із книги:
Поки у дитини не 
закінчилося печиво, я 
повинна встигнути: 
помитися, 
одягнутися, поїсти і 
посуд помити.
Армія відпочиває в 
порівнянні з молодою 
мамою...

ЦИТАТА:
«Якщо жінки чогось 
хочуть, усе, як 
правило, виходить».
                Віктор Гюго

ЦИТАТА:
«У житті кожної 
людини є два 
найважливіших дня: 
перший – це коли 
вона народилася, 
а другий – коли 
зрозуміла навіщо».

Джерело зображення http://flymama.info/
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4 яйця
Півлітра
молока

Пакетик ванільного цукру
Вінчик, міксер або 

блендер для збивання 

3 столові 
ложки цукру

4. Збиваємо масу до однорідного 
стану, а потім нагріваємо на 
вогні, постійно помішуючи і не 
доводячи до кипіння.

5. Коли суміш вистигне, 
ставимо у морозильну 
камеру на 2 – 4 години.

1. Розбиваємо в 
каструлю 4 яйця.

2. Вливаємо 
півлітра молока.

3. Додаємо 3 столові ложки цукру 
та 10 грамів ванільного цукру. 6. Кожні півгодини на кілька хвилин дістаємо 

суміш із холодильника та знову збиваємо.

Готове морозиво можна 
прикрасити ягодами чи 

фруктами.

СМАЧНОГО!

О, цього літа просто 
африканська спека!

Соняху, я знаю 
чудовий засіб від 

спеки! Він називається 
МОРОЗИВО!

Друже, приготуймо 
МОРОЗИВО разом!

Нам знадобляться:
Найбільше морозиво з’їли в Канаді,

Морозиву люди були дуже раді,
Не зміг би подужати все навіть слон,

Бо з’їсти потрібно було 10 тонн!

Кажуть, що кожна двадцята людина
Частує морозивом хатню тварину.

Це значить, що кожна квартира двадцята
Містить щасливе створіння хвостате!

vk.com/vkysniashki_ot_sashkifacebook.com/vkysniahski

Друже, надсилай нам фото власноруч зробленого морозива за 
рецептом Сашки, та отримуй від нього смачні подарунки!

В морозива є головний компонент,
Увагу зверніть на цікавий момент:
З повітрям морозиво в нас на обід!
Без нього ми зуби зламали б об лід.

Морозиво вперше в Китаї зробили
І цим імператору вмить догодили.
Зараз я мабуть від сміху розтану –

Сніг подавали із фруктами пану!



Увага всім!!!
Сашка дарує “Твістер” ЗА РЕПОСТ”!

Для участі в конкурсі вам потрібно:
• бути підписаними на нашу групу в соціальній мережі;
• до 10 вересня зробити репост запису про конкурс.
Переможця буде обрано 11 вересня 2016 р. випадковим чином 
за допомогою програми Randomapp. Відеозвіт гарантуємо.= )

Беріть участь у конкурсі!
Слідкуйте за нами у соціальних мережах!
РАЗОМ ЦІКАВІШЕ!

Конкурс “ТВІСТЕР -  ЗА РЕПОСТ”

vk.com/vkysniashki_ot_sashki facebook.com/vkysniahski

Ідеї для літнього відпочинку з дітьми
Як цікаво провести час із дітьми на природі? Так, щоб наповнити його взаємною 

радістю від спілкування і перетворити на чудові сімейні літні спогади?
Найкращим варіантом для цього стане пікнік з розвагами!

Ця гра – саме те, що потрібно в літню спеку! 
Зарядіть повні баки водою та нумо веселитися! 
Завдання – облити противника водою, але само-
му залишитися сухим! 

Чудовий настрій і захоплення в очах дитини 
вам гарантовані!

Розвага #2. Стрільба із
водних пістолетів

Заховайте скарби та разом вирушайте на пошуки! 

Підготуйте ланцюжок підказок і дайте дитині першу з них. Нехай кожна підказка розповідає про 

місцезнаходження наступної, а остання вкаже шлях до скарбу.

Підказками можуть бути: звичайні написи, фотографії чи малюнки місць, послання із зашифро-

ваним алфавітом, слова, написані навпаки, розрізане на шматочки слово з пронумерованим поряд-

ком букв, загадка, розрізаний на пазл малюнок, схематична карта місцевості.

Діти обов’язково зрадіють смачному скарбу, іграшці або ж захованим мильним бульбашкам!

Розвага #1. Захопливий квест


