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

сторінками журналу! Разом з героями ти здійсниш подорож незвичайною країною Еквадор та відкриєш 
її секрети. А також навчишся сам готувати смачний банановий десерт, створиш справжній театр тіней, 
вивчиш нові англійські слова та матимеш можливість виграти за участь у конкурсі чудову футболку.  
З Сашкою завжди цікаво!

vk.com/vkysniashki_ot_sashkifacebook.com/vkysniahski

Надсилатйе фото, як ви читаєте
журнал "САШКА".

АНЯ,
м. Рівне

ОЛЕКСАНДР,
м. Полтава

ВАЛЕРІЯ,
м. Івано-Франківськ

ДМИТРО,
м. Київ
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Дорогий друже, запрошуємо тебе дізнатися про наші пригоди в 
Еквадорі!

Комікc "Таємниця вулкану"

Прилади попереджають нас, коли вулкан збирається вивергатися.

*Сигнал SOS – найвідоміший у світі заклик про допомогу.
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КОМІКС
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КОМІКС

Розфарбуй та заверши малюнок.
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КОМІКС
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КОМІКС

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



Розфарбуй 
САШКУ

наклейка

МАЛЮЙМО

«Медальки збирай – на футболку міняй!» 
Друже, не прогав свого шансу отримати ексклюзивну фірмову 

футболку від САШКИ:
1. Знаходь та вирізай медальки з зображеннями Сашки, Наташки, 

котика Черепашки та Соняха у випусках журналу «САШКА» з 
вересня по грудень 2016 року (№ 5, 6, 7, 8).

2. У жовтневому випуску журналу знаходь Сашколіт та вклеюй у нього 
всі зібрані медальки.

3. Сфотографуйся з Сашкольотом із зібраною колекцією медалей та до 
25 грудня надійшли фото у наші соціальні мережі VK, Facebook або 
на електрону адресу: SashkaRead@gmail.com (під фото обов’язково 
напиши своє прізвище, ім’я та вік).

4. Сашколіт із зібраними медальками, до 25 грудня відправляй нам 
листом за адресою:  38500, Полтавська обл. смт. Диканька, вул. 
Лісна , 9 і ми гарантовано обміняємо його на новеньку фірмову 
ексклюзивну футболочку від САШКИ.  (У листі обов’язково зазнач 
своє прізвище, ім’я, вік та контактний номер телефону).

Фото та лист із зібраними медальками вклеєними у Сашколіт – є 
обов’язковими умовами для отримання футболки від САШКИ.

Приймай участь у акціях та конкурсах від САШКИ, адже з САШКОЮ 
завжди цікаво!

Перша медалька із зображенням САШКИ вже у тебе! Вирізай та 
збирай наступні!

АКЦІЯ!!!

8

facebook.com/vkysniashki

vk.com/vkysniashki_ot_sashki
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ГРАЙМО ТА МІРКУЙМО

АКЦІЯ!!!

Вчимося малювати разом
із Наташкою

Місце для твого малюнка

Галапагоські острови так вразили Наташку,
Що враз схотілось їй намалювати черепашку.
На честь рептилій цих архіпелаг назвали,
Бо дуже всіх слонові черепахи здивували.

1 3

5

2

4

Цікавинки:
• на честь слонової черепахи 

були названі дивовижні 
Галапагоські острови  
(іспанською «galapago» 
означає «черепаха»);

• черепахи – довгожителі: 
майже всі ці рептилії живуть 
більше 100 років; 

• помилковою вважається 
думка, що черепахи дуже 
повільні. Насправді це не так. 
Деякі черепахи здатні плавати 
зі швидкістю 35 км/год.



АКЦІЯ!!!
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ГРАЙМО ТА МІРКУЙМО

Розфарбуй вулкан, 
використовуючи
кольорові 
підказки.

Прогулюючись Еквадором опівдні, друзі з подивом 
виявили, що їхні тіні зникли! 

Допоможи кожному з героїв знайти свою тінь, з'єднавши 
лінями тіні з їхніми власниками.

Цікавинки
Літні панами вперше 
з’явилися в Еквадорі, 
а не в Панамі. 

Знайди на сторінці 
дві однакові панами 
та обведи їх у 
кружечок.
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ГРАЙМО ТА МІРКУЙМО

АКЦІЯ!!!

ГРАЙМО ТА МІРКУЙМО

Друже, допоможи  Сашці 
знайти 10 відмінностей між 

малюнками.

Котик Черепашка 
та Сонях хочуть 
втамувати спрагу, 
поласувавши своїми 
улюбленими напоями. 
Проведи по пунктирних 
лініях шлях від початку 
до кінця, не відриваючи 
руки.

Осінь на порозі. З’єднай пунктирні лінії та 
розфарбуй листя в осінні кольори.

Ох і бешкетники ці Шкодмен 
з Магнітроном! Вони стільки 

клопоту завдали бідним 
жителям Еквадору.  Добре, що 

нам вчасно вдалося їх зупинити!



Незваж
аю

чи на 
загрозливий зовніш

ній 
вигляд, М

О
РСЬКА 

ІГУАН
А м

иролю
бива 

і харчується лиш
е 

водоростям
и.

ГАЛАПАГО
СЬКА, або 

СЛО
НОВА ЧЕРЕПАХА – 

найбільш
а сухопутна черепаха у 

світі. Вона ж
иве більш

е 170 років і 
важ

ить 400 кг. 
ГАЛАП

АГО
СЬКИ

Й
 

П
ІН

ГВІН
 – один з найм

енш
их 

у світі, його зріст – 53 см
. 

ф
ініш



СТАРТ

Гра «С
теж

ка д
о черепахи»

На Галапагоських островах в 
Еквадорі ж

ивуть незвичайні тварини! 
Пройди стеж

кою
 по острову та 

розм
алю

й істот, яких ти тут зустрінеш
.

Завдання гри: знайти найкоротш
у 

доріж
ку до галапагоської черепахи!

ГАЛАП
АГО

СЬКИ
Й

 
М

О
РСЬКИ

Й
 КО

ТИ
К 

найбільш
е лю

бить 
відпочивати на суш

і, 
а у воду заходить 
лиш

е для полю
вання.

Ступінь яскравості лап 
БЛАКИ

ТН
О

Н
О

ГИ
Х

 О
ЛУШ

 – показник 
здоров'я птахів, оскільки кольоровий 
пігм

ент – це результат дієти зі свіж
ої риби.
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ГРАЙМО ТА МІРКУЙМО

наклейка

наклейка

наклейка

наклейка

наклейка

Рожевий фламінго

Папуга ара

Колібрі

Тукан

Пінгвін

В Еквадорі мешкає 
близько 2 000 видів 

птахів. Багатьох із них 
нам вдалося побачити 

на власні очі.

Допоможи котику Черепашці порахувати птахів у кожному рядку та приклей відповідні НАКЛЕЙКИ з цифрами на потрібні місця.



ГРАЙМО ТА МІРКУЙМО
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наклейка

наклейка

наклейка

наклейка

Порахуй, скільки 
всього квадратів 

на малюнку. 
Якого кольору 

найбільший 
квадрат? Постав 

«+» поряд з 
правильною 
відповіддю.

10, червоний;
8, блакитний;
9, фіолетовий;
9, червоний.

Використовуючи 
НАКЛЕЙКИ, підбери пару 
кожному з предметів. Як 
ти гадаєш, який між ними 

зв’язок?

наклейка



еквадор

В Еквадорі розміщений найвищий 
у світі діючий вулкан – Котопаксі 
(висота 5897 м). Востаннє його 
виверження було у 2015 році.

Альпака – свійська тварина в 

Еквадорі, з шерсті якої виго-

товляють теплі тканини.

Традиційний чоловічий костюм 

відомих індіанців отаваленьйос – 

накидка пончо та капелюх, а 

волосся вони заплітають у косичку.

В Еквадорі побудований пам’ят-

ник «Середина світу», адже через 

країну проходить лінія екватору, 

що ділить планету на дві півкулі.

Церква Базиліка дель Вото 
Насіональ – найвища та 

найкрасивіша будівля в країні.

Найбільш незвичайні гойдалки 
на світі висять над прірвою 

біля вулкану Тунгурауа в 
Еквадорі.

Корінні жителі Еквадору – 
різні народності індіанців, 

найчисельніші з яких –  кечуа.

Еквадор – це країна, що 

розташовується на материку 

Південна Америка.

До території Еквадору належать Галапагоські острови, знамениті своєю райською природою та унікальним тваринним світом.

16 17

ПОДОРОЖУЙМО



Alli chishi!
[а`ї `чіші]

Доброго вечора!

Ari
[а`рі]
Так

Nukaka ___mi kani.
[ньу`кака ... мі `кані]

Мене звати ___.

Alli puncha!
[а`ї `пунча]

Доброго ранку!

Imashutitac canqui?
[`імашу`тітак `кангі]

Як тебе звати?

Mana
[ма`на]

Ні

Найпоширеніша індіанська мова
на території Еквадору –

звучна і мелодійна мова кечуа:

Найпоширеніша індіанська мова
на території Еквадору –

звучна і мелодійна мова кечуа:

16 17

На екваторі двічі на рік 

опівдні настає час, коли 

предмети не відки-

дають тіней, тому що 

сонце розташовується 

прямо над головою (у 

дні весняного й осін-

нього рівнодення).

Еквадор – 

це країна вулканів, 

тут їх більше 40, 20 

із них діючі та час 

від часу виверга-

ються.

Назва «Еквадор» 

означає «екватор». 

Так нарекли країну 

іспанці, що посели-

лися на цих
землях.

На екваторі 

тривалість 

дня дорів-

нює трива-

лості ночі.

На екваторі ми стаємо 
трішки легшими! На-

приклад, маса людини, 
яка важить на Північ-
ному полюсі 100 кг, 
на екваторі була б 

лише 99 з половиною!

Столиця Еквадору 

Кіто розташована 

в горах на висоті 

2800 м, тому тут 

мало повітря і 

хмари літають 

дуже низько.

В Еквадорі 

однією ногою 

можна стояти 

в північній півкулі 

Землі, а іншою – 

в південній.

Еквадорці 

дуже спокій-

ні, врівнова-

жені і 

повільні.



GREETINGS
[грі:тінз] – привітання

Good morning,
good morning, 

Good morning, my doll!
Good morning, good morning, 

Good morning,
you  all! GOOD

DAY!

Oops! Good 
evening!

Good night!

morning [мо:нін] –
ранок (час до обіду)

afternoon 
[а:фтену:н] – 

час після обіду

good day
[гуд дей] – 

Доброго дня!

doll [дол] – лялька

sun [сан] – сонце

ball [бол] – м'яч

shadow [шедоу] – тінь

evening [і:внін] – вечір night [найт] – ніч moon 
[мун] – 
місяць

my [май] – моя, мій;
you [ю] – вам, ви;   
all [о:л] – усім, усі

doll ball

sausage

Good morning [гуд мо:нін] – Доброго ранку!

Good evening [гуд і:внін] – Доброго вечора!

Good night [гуд найт] – На добраніч!

clock [клок] – годинник

sausage [ˈсосідж] – сосиска
book [бук] – книга

oops [упс] – Ой!

book

18

Kids 
English Роздивись малюнок та приклей наклейки 

на свої місця відповідно до написів.

Друже, гайда 
разом із Сашкою 
вчитися вітатися 

англійською 
мовою!
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КЕАТИВЧИК

ball

ТЕАТР ТІНЕЙ
Розкажи історію із коміксу про Сашку в театрі тіней!

Прочитай на звороті журналу (сторінка 24) інструкцію з виготовлення театру.
Наклей сторінку

на картон та
виріж фігурки.

Наташка

Сашка

Сонях
Шкодмен

Прилад

Насінина

Магнітрон

Сашколіт

Рогатка

Вулканолог Котик Черепашка

Магніт



ball
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ЕКСПЕРИМЕНТУЙМО

ЦІКАВО ЗНАТИ

Чому вивергаються вулкани?

1. Постав пляшку в центр миски та обліпи 
пластиліном у формі вулкану.

2. Насип на дно пляшки соду.
3. Додай у вулкан червону фарбу.
4. Капни рідкого мила.
5. Долий у жерло оцет.
6. Спостерігай за виверженням!

Що відбувається?
       Сода вступає в хімічну реакцію з оцтом. 
У результаті реакції виділяється вуглекислий 
газ. Бульбашки газу спінюють мило.

невелика пляшка з 
широким горлом;

червона фарба;

оцет;

сода;
миска-підставка;

Тобі знадобляться: Вулкан

пластилін; рідке мило.

Усі знають: якщо різко відкрити пляшку з газованим напоєм, то з горлечка хлине піна.
Виверження вулкану схоже на викид піни з пляшки. Під землею міститься гаряча розплавлена речовина – 
магма. Якщо вона знаходить тріщини в землі (відкрита пляшка), то через них із силою виривається назовні. 
Це і є виверження вулкану.
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ДБАЙЛИВИМ БАТЬКАМ
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ball

Ми шукаємо для вас книги, що допомагають бути 
щасливими батьками...

ВІК “ЧОМУЧКИ”
У вашої дитини настав вік “чомучки”? Вона засипає запитаннями, 
але ви не завжди знаєте, як правильно пояснити їй те чи інше 
явище? Ну що ж, запасіться терпінням і... необхідною книгою!

Перетворення на "чомучку" зазвичай відбувається у віці близько трьох років. Цей час — складний рубіж для дитини. Ще вчора ваше 
чадо спокійно бавилося  в своїй кімнаті, а  тепер не відходить від мами та постійно ставить запитання. У цей період і з’являється "Я" дитини, а 
разом з ним — цікавість, пустощі, жага схвалення і багато іншого. Малюк уже вміє співпереживати і раптом виявляє, що в багатьох його дій 
є наслідки. Він дізнається, що в світі є погане і хороше, і між ними треба робити вибір. Як тут не заплутатися? І дитина починає питати. 

Що з усіма цими запитаннями робити?  У першу чергу — радіти, адже у вас з’явився цікавий співрозмовник, тож будьте готові до 
непередбачуваних тем. Те, що дитина ставить запитання, — добре. Допитливість вважається ознакою обдарованості. На запитання малюка 

слід відповідати просто й точно. Будьте доброзичливими й спокійними, навіть якщо питання звучить у двадцятий раз. Якщо 
дитина його повторює, значить, їй дійсно дуже важливо знову почути ту саму відповідь і переконатися, що за останні півгодини 
вона не змінилася. Не варто відмахуватися від запитань, якими б зайнятими ви не були. 

Необхідно обов'язково пам'ятати, що відповідальність за якість інформації, яку дитина отримує, пізнаючи довколишній 
світ, залежить саме від вас, тож маєте чудову нагоду освіжити знання й навчатися разом зі своєю дитиною. У наш час інформації вистачає, 
а для дітей написано безліч хороших пізнавальних книжок, однією з таких є книга "Чому? Найцікавіші дитячі питання про 
природу, науку та світ навколо нас" канадської авторки Кетрін Ріплі. Авторка кілька років збирала незвичайні запитання 
юних "чомучок", опитувала дітей у школах і бібліотеках. У результаті вийшла цікава і зовсім не нудна книга, яка стала світовим 
бестселером і удостоєна багатьох нагород у Канаді та США. Дитяча енциклопедія "Чому?" видається різними мовами вже 
більше 10 років, вона розрахована на дітей віком від трьох до семи років і покликана допомогти батькам відповісти на такі прості і такі складні 
дитячі запитання.

Відповіді в книзі структуровані  у розділи: у ванній, у супермаркеті, перед сном, на прогулянці, на кухні, у селі. У 
книзі імпонує те, що запитання підібрані дуже цікаві, відповіді на них викладені доступною дитині мовою, на одне питання 
виділено цілий розворот, а ілюстрації – великі, чіткі та яскраві. Серед питань обов’язково знайдеться і те, яке цікавить вашу 
дитину: чому у кішок очі світяться в темряві? чому коні сплять стоячи? чому взагалі потрібно спати? чому небо блакитне? 

Ця книга — не тільки для дітей, а й для батьків. Вона вчить нас не виправдовуватися своєю зайнятістю, заохочувати дитячу цікавість і 
витрачати кілька хвилин на те, щоб повністю задовольнити потреби дитини в знаннях, схваленні та повазі.
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Куди
сонце ховається 

вночі?

А чому ми 
позіхаємо?

А чому
птахи співають?

Шановні наші дбайливі батьки, період запитань — найкращий час для того, щоб виховати в дитині любов до 
книг. Тільки-но вона почне свої розпитування, діставайте з полиці дитячу енциклопедію і кличте малечу розглядати 
картинки. Якщо дитина починає відволікатися, закривайте книгу та ставте на місце. Цей процес повинен бути 
цікавим ритуалом, у якому беруть участь дорослий і малюк. Добре, якщо таких книг буде багато. І одного разу ви 
зможете запропонувати дитині: "Тепер спробуй сам знайти відповіді, адже ти навчився читати…"

Проводьте час із дітьми з користю, цінуйте неповторні миті дитинства ваших малюків, пізнавайте світ 
разом, адже він такий цікавий та неповторний!

Для кого буде 
цікавою?

Для маленьких

"чомучок" та їхніх 

допитливих
батьків.

Чому саме ця
книга?

"Чому?" є світовим 
бестселером уже 

більше 10 років.

Що цікавого?

Відповіді на 
найнезвичайніші 

дитячі запитання, 
ілюстрації.
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півсклянки гарячої
води (70 – 80°С);

пакетик ванільного
цукру (10г);

столову ложку 
желатину (10 г).

300 грамів домашнього 
сиру (3 ложки з верхом);

2 столові 
ложки цукру;

три банани;

1. Викладаємо сир у миску 
та висипаємо пакетик 
ванільного цукру.

5. Змішуємо все 
блендером (можна 
розтерти виделкою).

2. Додаємо 2 столові 
ложки цукру.

6. Продовжуючи 
розмішувати, 
повільно доливаємо 
розчин желатину.

3. Заливаємо желатин 
гарячою водою та 
розмішуємо до розчинення.

7. Виливаємо суміш у 
форму, прикрашаємо 
третім бананом. Ставимо у 
холодильник на 2 години.

4. Нарізаємо 2 банани. 
Викладаємо їх у ємкість
із сиром.

8. Розрізаємо на шматочки та 
дістаємо десерт із форми.

Банани в Україну 
привозять саме з 

Еквадору!

Отже, саме з 
еквадорських бананів 
я приготую сьогодні 

десерт!

Друже, нумо разом готувати
БАНАНОВИЙ ЧИЗКЕЙК!

Для цього візьмемо:

Смачного!
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Сьогодні вдома я зроблю бананів дегустацію,
Про смак і користь напишу, напевне, дисертацію.
Банани їсти на обід – це справжня релаксація,
Недарма в Еквадорі, кажуть, найщасливіша нація!

Еквадорець з’їдає 73 кілограми 
бананів за рік, а українець – 15.

Еквадор називають 
«банановою республікою».

Одна бананова рослина дає 
300 плодів.

Із бананів роблять борошно і 
виготовляють хліб.

vk.com/vkysniashki_ot_sashkifacebook.com/vkysniahski

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

На бананах можна 
малювати.

Квіти банана дуже красиві,
Дівчата із квітами дуже вродливі!

Дізнався я, що банан – це трава!
Бувають же в світі подібні дива!
Ця трава 10 метрів угору зростає,
Зірвати банани непросто буває!

СЕКРЕТИ ПРОДУКТІВ

Плід банана –

це ягода.Банани піднімаютьнастрій.

Бананова трава плодоносить лише один раз за життя.

Банани зрізають 
зеленими, щоб 

вони не зіпсувалися 
при перевезенні.



vk.com/vkysniashki_ot_sashki facebook.com/vkysniahski

ТЕАТР ТІНЕЙ З ДИТИНОЮ
ДБАЙЛИВИМ БАТЬКАМ

Дорогі батьки! Прекрасний спосіб незабутньо провести 
час разом з дитиною – влаштувати театр тіней.

Як дивовижно буде одного разу перетворити ваш дім 
на казковий світ, де в затишному світлі лампи на стінах 
кімнати відбуватимуться захопливі історії...

Необхідні матеріали: 2 аркуші картону, клей, ножиці, палички для барбекю (або 
дріт чи смужки міцного картону), скотч, настільна лампа.

1. Наклейте сторінку з силуетами для театру тіней (сторінка 19) на картон, а потім 
виріжте фігурки.

2. Прикріпіть до силуетів палички за допомогою скотчу.
3. Самостійно намалюйте та виріжте силует вулкану, а також інші 

декорації за бажанням. 
4. У темряві увімкніть настільну лампу та спрямуйте її світло на 

стіну. Розташуйте героїв між лампою та стіною, тримаючи за палички, 
і влаштуйте справжній театр, узявши за сюжет історію з коміксу про Сашку. 

Цікаво також буде зняти виступ на відео, а потім разом переглянути власноруч 
створений спектакль! Ми будемо раді побачити вашу творчість, тому кожен, хто надішле 
нам відео своєї постановки, обов’язково отримає чудові подарунки від Сашки!

Підсумки конкурсу "МІЙ ІНДІЙСЬКИЙ ОДЯГ"

Переможцем конкурсу “Мій індійський одяг” став 
Єгор Дрожаний з м. Києва. 

Вітаємо!

За своє по-справжньому літнє, позитивне індійське 
перевтілення Єгор уже отримав головний приз – 

набір для творчості та смаколики від САШКИ! 
Слідкуйте за анонсами  в наших спільнотах у 

соціальних мережах, беріть участь у конкурсах 
від САШКИ  та отримуйте гарантовані подарунки і 

смаколики від нього! 

З САШКОЮ ЗАВЖДИ ЦІКАВО!!!
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