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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 цікаву країну Велику Британію, дізнаєшся про історію 
свята Хелловін та спробуєш подолати свої страхи. А також навчишся готувати надзвичайно смачний 
гарбузовий пиріг, виготовиш скарбничку для солодощів, вивчиш нові англійські слова та матимеш 
можливість узяти участь в акції і отримати від Сашки фірмову футболку! З Сашкою завжди цікаво!

vk.com/vkysniashki_ot_sashkifacebook.com/vkysniahski

Надсилайте фото, як ви читаєте 
журнал "САШКА".

НАЗАР,
смт Диканька

Родина ЗАРКУА: Крістіна, Гіоргі та 
маленький Ніколоз, м. Полтава

НІКА,
м. Полтава

ВЕРОНІКА,
м. Бурштин

СТЕПАН,
м. Полтава

ПОЛІНА,
м. Полтава

ОЛЕКСІЙ,
м. Одеса
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Дорогий друже, запрошуємо тебе дізнатися про наші пригоди у Великобританії!

Комікc "Подолання страху"
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КОМІКС

Дорогий друже! У наступному номері друзі летять до США! 



Розфарбуй 
САШКУ

наклейка

МАЛЮЙМО

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

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

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

2. У цьому випуску, на ст. 16, знаходь Сашколіт та вклеюй у нього всі 
зібрані медальки.

3. Сфотографуйся із Сашкольотом та зібраною колекцією медалей і до 
25 грудня надішли фото у наші соціальні мережі VK, Facebook або на 
електронну 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 на адресу: 38500, Полтавська обл., смт Диканька, вул. Лісна, 9, 
і ми гарантовано обміняємо його на ексклюзивну фірмову 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.

Якщо ти не встиг придбати 5-й випуск журналу, не біда! Замовляй 
його через наші групи у соціальних мережах! Подробиці на: vk.com/
vkysniashki_ot_sashki або facebook.com/zhurnalsashka.

У наступному номері шукай медальку із зображенням Соняха! З 
САШКОЮ завжди цікаво!

АКЦІЯ!!!
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Вчимося малювати разом
із Наташкою

Місце для твого малюнка

Щоб привидів ніколи не боятись, 
Потрібно з ними весело погратись! 
Веселого я привида змалюю 
І страх свій так відразу полікую!

1 крок:
починаємо малюнок з 
кола і паличок;

2 крок:
малюємо голову 
нашому привиду;

4 крок:
малюємо тулуб;

3 крок:
домальовуємо руки;

5 крок:
витираємо зайві лінії, 
малюємо рот і очі;

6 крок:
розфарбовуємо.
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ГРАЙМО ТА МІРКУЙМО

 Як гадаєш, у яку будку зможе 
зайти кожен із друзів? З'єднай 
лінією кожного з наших героїв 
із тою телефонною будкою, яка 
відповідає його зросту.

Червона телефонна будка – це один з 
невід’ємних символів Великобританії,  
її візитна картка.

Цікавинка
Гарбуз — осінній овоч, плоди якого 
можуть важити декілька сотень 
кілограмів. Найбільший у світі 
гарбуз важив аж 1053,5 кг.

Порахуй усі гарбузи, 
які знайдеш на 
сторінці, та приклей 
НАКЛЕЙКУ з 
відповідним числом.

Допоможи павучку сплести 
павутину. Проведи по 

пунктирних лініях від початку 
до кінця, намагаючись не 

відривати руки.
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ГРАЙМО ТА МІРКУЙМОПроведи по лініях та знайди кожному з осінніх 
малюнків своє місце, приклеївши відповідні 

НАКЛЕЙКИ на потрібні кружечки.

Порахуй усі 
листочки, які 
знайдеш на 
сторінці, та приклей 
НАКЛЕЙКУ з 
відповідним 
числом.

Роздивись малюнок та розфарбуй лише листя



Halloween Game
start 1
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5
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№ Українською Англійською Транскрипція
1. кажан bat [бет]  
2. кістки bones [боунз]
3. мітла broom [брум]  
4. цукерки candy [ˈкенді]  
5. привид ghost [гоуст]  
6. магія magic [ˈмеджік]  
7. мумія mummy [ˈмамі]  
8. сова owl [aул]  
9. гарбуз pumpkin [ˈпампкін]  
10. кіт cat [кет]  
11. міясць moon [мун]
12. тінь shadow [ˈшедоу]  
13. скелет skeleton [ˈскелітн]  
14. павук spider [ˈспайде]  
15. вампір vampire [ˈвемпайе]  
16. відьма witch [уіч]

Helloween vocabulary

Вивчай найпопулярніший хелловінський віршик 
разом зі своїми друзями

Trick or treat, trick or treat,
Give us something good to eat.
Give us candy, give us cake,
Give us something sweet to take.

трік о тріт, трік о тріт, 
гів ас ˈсамсін гуд ту іт. 
гів ас ˈкенді, гів ас кейк, 
гів ас ˈсамсін суіт ту тейк.

* Існує безліч варіантів перекладу знаменитої фрази «Trick or treat». Найбільш уживаними є такі: «гаманець або 
життя», «солодощі або стережись», «частування або стережись», «витівка або пригощання»,  «частування або трюк», 
«відкупись або зачарую».



Halloween Game

finish

11

16
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15
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14

ПІДГОТОВКА ДО ГРИ
1. Оберіть мову, якою ви будете грати, – українською чи англійською.  
2. Ознайомтесь із хелловінським словничком (помаранчева табличка).  
3. Після того, як усі гравці ретельно ознайомилися із запропонованими словами, закрийте таблицю аркушем паперу.  
4. Оберіть одного інспектора, який буде слідкувати за грою та перевіряти правильність названих 

гравцями слів. Після початку гри лише інспектор має право зазирати у таблицю.
5. Візьміть гральний кубик та фішки для всіх учасників гри.

ПРАВИЛА ГРИ

• Кількість гравців: від 3 учасників.

• По черзі кидайте кубик та робіть ходи 
по клітинках. На вашому шляху будуть 
зустрічатися різноманітні картинки, пов’язані 
зі святкуванням Хелловіну.  

• Кожен учасник, який правильно називає 
картинку, на яку потрапила його фішка, 
залишається стояти на ній. Якщо ж 
помиляється або не знає відповіді, то 
робить один крок назад. Ступивши крок 
назад, учасник знову має озвучити назву 
хелловінської картинки, на яку потрапив. 
Якщо знову звучить неправильна відповідь, 
він крокує назад, доки правильно не назве те, 
що зображено на малюнку. Після правильної 
відповіді  учасник передає хід наступному 
гравцю. 

• Переможцем стає той, хто першим пройде 
через клітинку фінішу.

Гаманець або життя, гаманець або життя,
Дайте що-небудь смачненьке, щоб наїстись до пуття.
Дайте нам цукерок, а ще дайте торту,
Дайте щось смачненьке із собою в торбу.



vegetables ['веджітеблз] – 
ОВОЧІ

a cucumber ['к’ю:камбе] – огірок a pumpkin ['пампкін] – гарбуз

an onion ['аньєн] – цибуля

a carrot ['керет] – морква

a potato [пе'тейтоу] – картопля

a beet ['бі:т] – буряк

а tomato [те'ма:тоу] – 
помідор

a cabbage ['кебідж] – 
капуста

а cabbage a carrot

наклейка

14

KIDS ENGLISH Вивчай англійську
з Сашкою!

Осінь –
пора збору 

врожаю. Приклей 
НАКЛЕЙКИ 

відповідно до 
написів і дізнайся, 
що Сашка везе у 

своїй тачці.

Порахуй усі овочі, які бачиш на 
сторінці, та приклей НАКЛЕЙКУ 
з відповідним числом.

a radish ['редіш] – редиска



ГРАЙМО ТА МІРКУЙМО
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Осінь –
пора збору 

врожаю. Приклей 
НАКЛЕЙКИ 

відповідно до 
написів і дізнайся, 
що Сашка везе у 

своїй тачці.

Сашку, Наташку, котика Черепашку та Соняха запросили у гості на традиційне 
британське чаювання, але Шкодмен переплутав усі чашечки та блюдця. 

Допоможи котику Черепашці знайти пари, з’єднавши лініями блюдця та 
чашки однакового кольору.

Цікавинки:
• Five o'clock tea - традиційне 

англійське чаювання (дослівно 
перекладається як «чаювання о 
п’ятій годині»), що відбувається 
в період між ланчем і вечерею.

• Невід’ємними елементами 
традиційного «файф-о-клока» 
вважаються стіл, порцеляновий 
сервіз, чай та закуски. 

• Зазвичай чай п'ють із молоком, 
при цьому в чашку спочатку 
наливають молоко, а тільки 
потім — чай.

=3

=5

=2

=6

6-3 3-14+1 2+42+1 7-5

У Лондоні пішов дощ. 
Допоможи друзям сховатись від нього: 

розв’яжи приклади та розфарбуй 
парасольки, використовуючи

кольорові підказки.
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Одним із найвідоміших 
символів Великої Британії є Біг 
Бен – дзвін годинника у центрі 

столиці.

Стоунхендж – гігантська споруда із 

каменів масою по 25 тонн, якій 

більше 4 тисяч років. За однією з 

теорій, його вважають древньою 

обсерваторією.

Червоний двоповерховий 

автобус є символом столиці 

Великої Британії – Лондона.

У Великій Британії часто йдуть 

дощі, але британці люблять 

таку погоду.

Важливою традицією Великої 
Британії є чаювання: чай тут 

п’ють до 7 разів на день.

На вулицях Великої Британії 
все навпаки: рух лівосторонній, 

а кермо в автомобілях 
розміщене не зліва, як у нас, а 

праворуч.

Велика Британія відома 
своїми замками.

Велика Британія – це королів-

ство. Уже протягом 64 років на 

престолі перебуває королева 

Єлизавета ІІ.

Дорога гігантів – справжнє чудо природи: це незвичайні кам’яні колони, що утворилися внаслідок 
виверження вулкану.

велика британіявелика британія
ПОДОРОЖУЙМО

16 17
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ПОДОРОЖУЙМО

ХЕЛЛОВІН
– це найстрашніше і найсмішніше свято водночас!

Знайди 2 однакових хелловінських гарбузи та обведи їх у кружечок:

Історія цього свята налічує більше двох тисяч років! Вважається, що Хелловін походить від древнього свята 
Самайн, що відзначалося частиною народності кельтів, яка в давнину проживала на території сучасної Великої 
Британії. Вечір 31 жовтня у кельтів був початком нового року. Слово «Самайн» у перекладі означає «смерть 
літа», адже свято було приурочене до змін пір року, закінчення збору урожаю і початку зими. Тому в цей день 
також вшановували померлих, і, мабуть, саме через це сучасне свято Хелловіну має так багато містичних рис.
За тисячі років свято дуже змінилося й обросло безліччю нових традицій.

Зараз Хелловін – дуже 
популярне свято у Великій 
Британії та багатьох інших 
країнах світу, і відзначають 

його так:

Одягаються у розмаїті 
костюми – від зловісних 
відьмочок і демонів до 
сучасних кіногероїв та 
казкових персонажів.

Прикрашають свої будинки  
погрозливими образами 
чорних котів, павуків та 

привидів, а також багатими 
дарами осіннього врожаю.

Діти ходять по будинках 
сусідів та просять солодощі, 

промовляючи: «Trick or 
treat?»  – «Витівка або 

пригощання?» Ця фраза 
є жартівливою погрозою 

нашкодити, якщо господарі 
відмовлять у частуванні.

Виготовляють ліхтарі Джека 
– гарбузи із вирізаними 

моторошними обличчями 
та свічкою всередині, що, за 

повір’ям, мають захищати дім.

Готують святковий стіл зі 
страхітливою хелловінською 

атрибутикою.
Влаштовують веселі ігри та 

розваги.
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КЕАТИВЧИКЗроби своїми руками 
коробочку для 
цукерок на Хелловін.

1. Наклей сторінку 
на аркуш картону.

2. Виріж зображення 
по контуру.

3. Проріж отвори 
в місцях, 
позначених 
пунктирною 
лінією 
_ _ _ _ _ .

4. Зігни коробку по 
білих лініях _____.

Виріж і зроби своїми 
руками коробочку

для цукерок на Хелловін
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ХИТРА ЗАДАЧА

Друзі вирішили 
покататись у лондонському 
двоповерховому автобусі. 

Відомо, що Наташка та 
Сашка сидять на другому 
поверсі, при цьому Наташка 
виглядає не в перше 
вікно. Сонях з котиком 
Черепашкою сидять на 
першому поверсі, при 
цьому Сонях виглядає не в 
останнє вікно. 

Використовуючи 
НАКЛЕЙКИ, розташуй  
героїв у віконцях,  
з яких вони  
виглядають.

наклейка

наклейка

наклейка

наклейка

Експериментуймо – консервуймо осіннє листя

Для
цього 
візьмемо:

віск, парафін чи 
стеарин (зі свічки);

фольгу (або папір 
для запікання);

колекцію красивого 
осіннього листя.

дві каструлі, одна з 
яких входить в іншу;

1. Розігріваємо віск на водяній бані:
• наливаємо на дно більшої каструлі воду; 
• ставимо зверху меншу каструлю  так, щоб 

вона не торкалася до води; 
• кладемо у верхню каструлю розрізану на 

шматочки свічку; 
• переносимо всю цю конструкцію на вогонь.

2. Консервуємо листя у розплавленому воску:
• коли віск (парафін, стеарин) розплавиться, вимикаємо 

вогонь; 
• на кілька секунд занурюємо листочки у розплавлену 

масу (обережно, щоб не опектися!); 
• викладаємо листя на розстелену фольгу для 

застигання.
Якщо вам потрібно лише кілька листочків, досить буде просто запалити свічку, трішки почекати, доки розтане віск, і, 

набираючи його щіточкою для малювання, покрити листочки тонким шаром.

Законсервовані у віск листочки залишаються 
м’якими, зберігають свій колір та форму, а ще 
отримують красивий блиск! Із такого листя 
можна зробити неперевершений осінній 
декор для свого дому.

Які красиві та яскраві щойно зібрані осінні листочки! Так шкода, що з часом їхні барви тьмяніють, 
листя засихає і стає крихким... Та у нас є рецепт, як залишити листя свіжим надовго!
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ДБАЙЛИВИМ БАТЬКАМ
Ми шукаємо для вас книги, що допомагають бути 
щасливими батьками...

Великі страхи маленьких 
дітей та їхніх батьків

Запропонована книга є інструментом, інструкцією, підручником з роботи 
зі страхами –  дитячими і не тільки. Це розуміючий, люблячий і дуже добрий 
провідник. Ця книга не тільки про страхи, але і про стосунки дітей і батьків,  про 
те, як допомогти дорослим краще зрозуміти своїх дітей і подружитися з ними, і 
про те, як допомогти дітям бути щасливими.
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О. Близнюк, А. Дудченко

Давайте ще раз подумаємо: 
чому ми так багато говоримо про 
контакт з батьками в книзі про дитячі 
страхи? Тому що теплий, емоційно 
насичений контакт з мамою і татом 
підтримує малюка та дає йому опору в 
постійно мінливому світі. Ви не можете 
передбачити всі ситуації, з якими 
доведеться зіткнутися підростаючій 
дитині. Але ви можете наповнити її 
своєю любов'ю, дати внутрішнє відчуття 
сміливості («я впораюся, я все можу»).

Іноді дитині кажуть: "Укол – це не боляче, ніби комарик 
трохи вкусить". А потім відбувається зовсім інше. Швидше за все, 
дитина відчує не тільки біль. Вона відчує образу від зради з боку 
мами. Їй здаватиметься, що це не чужа тітка зробила їй боляче, 
а мама, яка все знала і не захистила. А ще вона відчує сильний 
страх від того, що не знає, що ще з нею станеться. Адже тільки ви 
знаєте, що буде ОДИН укол, а вона – ні.
     Саме подібні моменти, коли поєднуються біль і відчуття обману, 
можуть породжувати страх лікарських процедур у дитини. 
     У той же час, коли малюка завжди чесно попереджають, 
то дитина довіряє батькам, у вас завжди є шанс неприємність 
показати як «героїчну перемогу над неприємною подією».

Коли процес написання книги був 
у розпалі, мама чотирирічної дівчинки 
запитала: «Про що ви пишете книгу? 
Про страхи дітей? У нас, слава Богу, їх 
поки немає». І тоді стало очевидно, як 
добре, що ця книга скоро вийде у світ. 
Вона зможе розповісти батькам про те, 
що страхи, неспокій і тривоги є у всіх 
без винятку маленьких дітей. Вони є 
невід’ємною частиною дорослішання та 
відокремлення від батьків.

Виявляється, відкидаючи 
будь-яке почуття в собі, 
заперечуючи його існування, 
людина забороняє собі відчувати 
взагалі! Це саме твердження 
стосується і дітей. Забороняючи 
дітям відчувати страх, ми 
забороняємо відчувати також і 
любов, і ніжність. Емоційне життя 
людини стає тьмяним.

Іноді страх легко 
побачити. Усі батьки 
знають, яка на вигляд 
їхня дитина, якщо вона 
перелякана, розгублена, 
стурбована. Але іноді 
страх «ховається» за 
непослухом і впертістю.
Іноді під страх маскується 
під інші потреби.

Кажуть, де увага, там і енергія. 
Звертаючи увагу на ті прояви дитини, 
які вам подобаються, ви підсилюєте 
їх у ній. Помічаєте самостійність, 
упевненість дитини в собі, її сміливість 
– скажіть про це.

Що бажано робити?
• Підтримати дитину в момент, 

коли їй страшно. Обійняти 
малюка, сказати: «Я з тобою, я 
поруч». 

• Говорити з дитиною про те, що 
страшно.

Ваша присутність 
у житті малюка, 
співчутлива увага, тепло 
і спілкування з малюком 
– запорука здорової та 
сильної особистості, якою 
він стане.

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

Найсмачніша страва, яку традиційно готують 
на Хелловін, – це неперевершений

ГАРБУЗОВИЙ ПИРІГ!
Друже, приготуймо цю смакоту разом!

ДЛЯ НАЧИНКИ ВІЗЬМЕМО:

ДЛЯ ТІСТА ВІЗЬМЕМО:

столовий гарбуз 
масою 1,5 кг;

1 пачку 
холодного масла 

(200 г);

2,5 склянки
борошна
(320 г);

третину
чайної ложки 

солі;

1 яйце.

1 склянку
жирної сметани;

1,5 склянки 
цукру;

1 чайну ложку 
кориці;

1 ч. л. 
імбиру;

1 ч. л.
мускатного горіха.

2 яйця;

1. Запікаємо гарбуз у духовці. 
Попередньо розрізаємо його 

на 2-4 частини, виймаємо 
насіння та запікаємо до 
м’якості 1,5 години при 

температурі 1800 С.

1. Доки запечений гарбуз вистигає, 
починаємо готувати тісто. Додаємо 

у борошно сіль та дрібно порізане 
масло. Перетираємо руками або 

блендером у крихти.

2. Коли гарбуз запечеться і 
вистигне, приготуємо з нього 
начинку. Для цього знімаємо 
із запеченого гарбуза шкірку 

та розтираємо м’якоть 
блендером до стану пюре.

3. У пюре додаємо вершки, 
цукор, яйця, спеції. Усе 

ретельно змішуємо виделкою 
або блендером.
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2. Додаємо до розтертого з 
маслом борошна 1 яйце та 
вимішуємо кілька хвилин.

5. Виливаємо зверху коржа 
начинку та 1 годину запікаємо у 
духовці при температурі 1800 С.

3. Загортаємо тісто у 
харчову плівку та ставимо у 
холодильник на 30 – 60 хв.

4. Коли начинка готова, 
дістаємо тісто з холодильника. 

Розкачуємо його в круглий 
корж і викладаємо у форму 
для запікання, обов’язково 
зробивши високі бортики.

Гарбуз не лише 

смачний та 

красивий, а ще 

й надзвичайно 

цілющий: він лікує 

від безлічі хвороб!

Гарбуз називають 
їжею богів 

через ідеальне 
поєднання 

смаку та користі 
для здоров’я!

Смакуємо ніжний та ароматний 
хелловінський пиріг!
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ДБАЙЛИВИМ БАТЬКАМТрадиційно радимо вам, як можна весело і цікаво проводити час із дитиною!

10 речей, які варто зробити з дитиною восени:

Увага! Шановні дбайливі батьки!
З’явилась чудова нагода заощадити свій час!

1. Шурхотіти осіннім листям, гуляючи у парку.
2. Зіграти в футбол каштанами.
3. Дивитися на дощ із вікна, сидячи разом на підвіконні.
4. Вибратися до осіннього лісу, прихопивши з собою термос із 

теплим чаєм, бутерброди та кілька горішків для білочок.
5. Гуляти разом по калюжах, взувшись у яскраві резинові чоботи. 
6. Зібрати букет із осіннього листя.
7. Пускати паперові кораблики після дощу.
8. Помалювати на запітнілому склі.
9. Пускати мильні бульбашки на мокрий асфальт.
10. Зробити яскраві осінні фотографії.

Бажаємо вам чудового настрою і теплих осінніх спогадів!

З нового року вам не доведеться бігати по газетних кіосках у пошуках журналу «САШКА»! 
Розпочалась передплата на 2017-й рік!  Швидше вирушайте у найближче відділення 
«Укрпошти», передплатіть журнал «САШКА» за індексом 98116 — і його приноситимуть 
прямо у вашу поштову скриньку.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 98116

Назва видання Індекс 1 місяць 3 місяці 6 місяців 12 місяців

Журнал 
«САШКА» 98116 17 грн

10 коп
51 грн

30 коп
102 грн

60 коп
205 грн

20 коп

Проводь час яскраво –
із Сашкою завжди цікаво!

У кожному номері: конкурси, призи та кольорові наклейки.

• КОМІКС
• МАЛЮЙМО
• ГРАЙМО ТА МІРКУЙМО
• ПОДОРОЖУЙМО
• KIDS ENGLISH

• КРЕАТИВЧИК
• ЕКСПЕРИМЕНТУЙМО
• СЕКРЕТИ ПРОДУКТІВ
• ДБАЙЛИВИМ БАТЬКАМ

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


