
Бонус -
закладинка

№7№7

4
82
01
94

96
00
12

>

vk.com/vkysniashki_ot_sashkifacebook.com/vkysniahski

Секрети продуктів -

СМУЗІ

КОМІКС
"ЯБЛУКО
ПРОТИ 
ГАМБУРГЕРА" KIDS ENGLISH 

ЕКСПЕРИМЕНТУЙМОАКЦІЯ!!!
ст. 8

Медальки збирай —
на футболку міняй!

ПЕРЕДПЛАТНИЙ
ІНДЕКС

на 2017 рік

98116

15 КОЛЬОРОВИХ НАКЛЕЙОК

подорож до
СПОЛУЧЕНИХ
ШТАТІВ АМЕРИКИ



ЗМІСТ
КОМІКС 3
МАЛЮЙМО + АКЦІЯ 8
ГРАЙМО ТА МІРКУЙМО 9
KIDS ENGLISH 14
САШКОЛІТ 16
ПОДОРОЖУЙМО 17
КРЕАТИВЧИК 19
ЕКСПЕРИМЕНТУЙМО 20
ДБАЙЛИВИМ БАТЬКАМ 21
СЕКРЕТИ ПРОДУКТІВ 22

Журнал "САШКА" №7, листопад, 2016 р.
Зареєстрований Міністерством юстиції України. 
Свідоцтво серії КВ 21912-11812р від 12.03.2016 
видане Державною реєстраційною службою України.
Текст призначений для читанння дітям та 
дорослим. Наклейки являються невід'ємною 
частиною журналу і окремо не продаються. 
Наклейки не є частиною рекламної продукції.
Юридична адреса видавця та засновника: 39512, 
Полтавська обл., Карлівський район, с. Варварівка, 
вул. Халтуріна, 1А, кв. 7.

Адреса для листування: 38500, Полтавська обл., 
смт Диканька, вул. Лісна, 9.
Тел.: 0532-693-775.
Електронна адреса: SashkaRead@gmail.com,
www.upsg.com.ua.

Засновник: Роман Пирлик.
Головний редактор: Ірина Когут.
Редактори: Вікторія Кравчук, Марина Чернієвська.
Художник: Андрій Гордієнко.
Дизайнер та верстка: Олексій Гаєвий, 
коректор – Тетяна Лазор.

Редакція не несе відповідальності за зміст 
рекламних матеріалів.

Висновок державної санітарно-епідеміологічної 
експертизи №05.03.02-04/14000 від 21.04.2016 р.

Віддруковано у ТОВ «Новий друк»: 02660, м. Київ, 
вул. Магнітогорська, 1.

Замовлення №16-2019. Тираж 35 000. 

Ціна договірна. Підписано до друку 20.10.2016 р. 

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

Разом з героями ти відвідаєш цікаву країну Сполучені Штати Америки та дізнаєшся, яка їжа шкідлива і як її подолати. А 
також навчишся готувати смачні та корисні напої смузі, виготовиш креативні закладки для книг, 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_sashki facebook.com/vkysniahski

Надсилайте фото,
як ви читаєте журнал "САШКА".

АЛІСА,
м. Полтава

ДАНІІЛ ТА МАРІЙКА,
м. Полтава

УЛЯНА ТА МАР'ЯНА,
м. Київ

ОЛЕКСІЙ, 
м. Одеса

ПАВЛО, 
м. Одеса

АНАСТАСІЯ,
смт Диканька

АНЯ,
смт Диканька

НАСТЯ,
смт Диканька
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Дорогий друже, запрошуємо тебе дізнатися про наші пригоди у США!

Комікc «ЯБЛУКО ПРОТИ ГАМБУРГЕРА»
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КОМІКС

Розфарбуй та заверши малюнок.
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КОМІКС
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КОМІКС
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КОМІКС

Цікаво знати! Швидку їжу – так званий «фаст-фуд» («fast food») – вигадали саме в Сполучених 
Штатах Америки. Ці продукти стали популярними завдяки швидкості в приготуванні та поїданні і низькій 
ціні. Але зараз люди в США побачили шкоду для здоров’я від такої їжі, тому все більш популярним стає 
рух за здоровий спосіб життя, спорт та «органічна їжа» («organic food»), вирощена та приготовлена 
без використання шкідливих речовин.

 
Дорогий друже! 

У цьому номері ти разом з героями журналу побачив, які бувають наслідки вживання нездорової їжі, 
та допоміг урятувати котика Черепашку і жителів Нью-Йорка від витівок лиходія Жормена!

У наступному випуску ти дізнаєшся про нові пригоди Сашки, Наташки, котика Черепашки та Соняха 
у дивовижній Лапландії!



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 з зображеннями Сашки, Наташки, 

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

2. У випуску № 6, на ст. 16, знаходь Сашколіт та вклеюй у нього всі зібрані 
медальки.

3. Сфотографуйся із Сашкольотом та зібраною колекцією медалей і 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 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 або 6-й випуски журналу, не біда! 
Замовляй їх через наші групи у соціальних мережах! Подробиці на: 
vk.com/vkysniashki_ot_sashki або facebook.com/zhurnalsashka.

У наступному номері шукай останню медальку - із зображенням 
котика Черепашки! З САШКОЮ завжди цікаво!

АКЦІЯ!!!
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МАЛЮЙМО
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Вчимося малювати разом
із Наташкою

Місце для твого малюнка

У США безліч автомобілів, тому після 
подорожі Наташці закортіло навчитись 
малювати саме їх! Друже, гайда малювати 
разом із Наташкою!

Цікавинки:
• в Америці майже у 

кожної сім’ї є автомобіль, 
а у більшості — навіть 
не один. Якщо точніше, 
то всього лише у долі 
відсотка сімей немає авто, 
а у решти 99 % воно є;

• Панамериканське шосе, 
найдовша автомобільна 
траса у світі, розташоване 
у США. Сумарна 
протяжність цієї мережі 
автодоріг становить 48 
тис. км.

1

3 4

5

2
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ГРАЙМО ТА МІРКУЙМО

наклейка

наклейка

наклейка

наклейка

наклейка

наклейка

Цікавинки
Щоб організм отримував 
достатню кількість 
корисних речовин, 
харчування повинне 
містити в себе 5 основних 
компонентів: 

1. М’ясні продукти,
2. Молочні продукти,
3. Фрукти,
4. Овочі,
5. Крупи (зернові).

Друже, допоможи мені розібратись,  яка 
їжа є корисна, а яка — ні! Обведи всі корисні 
продукти в кружечок, а шкідливі — закресли!

Приклей поруч із 
тваринками НАКЛЕЙКИ 
із зображеннями їхньої 

улюбленої їжі.
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ГРАЙМО ТА МІРКУЙМО

Гарний, гордий та сильний 
птах орлан білоголовий 

став національним 
символом США, адже він 

уособлює могутність і 
свободу цієї країни. 

Прапор США — один із 
державних символів США:

• 7 червоних і 6 білих 
горизонтальних смуг 
символізують 13 колоній –
поселень людей, що існували 
окремо, але 240 років тому 
об’єдналися і утворили 
Сполучені Штати Америки. 

• 50 зірок на прапорі означають 
50 сучасних штатів –
самостійних областей США.

Пройди 
разом із САШКОЮ 
лабіринт так, щоб 
на шляху із літер 

скласти слово 
«Сашколіт».

Наведи малюнок по цифрах та розфарбуй національні 
символи Сполучених Штатів Америки.

Порахуй зображені предмети в кожній групі. Запиши у віконця числа на один більше.
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фініш

Центральний парк
Нью

-Йорка–
це улюблене місце відпочинку ж

ителів 
найбільш

ого міста СШ
А. У парку є озера, 

ігрові майданчики та зоопарк.

Резервація –
це територія, де прож

иває корінне 
населення країни – індіанці.

Арізонський кратер –
це слід від падіння велетенського 

метеорита, щ
о колись прилетів 

із космосу та з потуж
ною силою  

врізався у наш
у планету Земля.

Голлівуд –
це район міста Лос-Андж

елес, де 
знімають фільми та прож

ивають 
кіноактори.

М
амонтова печера

названа так через свої величезні 
розміри, адж

е це найдовш
а печера у 

світі! Вона має безліч заплутаних ходів 
та лабіринтів і навіть підземну річку.

М
іст «Золоті Ворота»

в Сан-Ф
ранциско має незвичайне 

червоне забарвлення, щ
о дозволяє йому 

бути помітним у постійних туманах.

Таймс-сквер –
це найбільш

 ш
умна та багатолюдна площ

а 
в місті Нью-Йорк з безліччю хмарочосів та 

величезних яскравих рекламних щ
итів.

М
аямі-біч –

це курорт на узбереж
ж

і Атлантичного 
океану.  Тут білосніж

ний пісок, 
криш

талево чиста вода та 
цілий рік тепла погода.

«Генерал Ш
ерман» –

це найбільш
е дерево на наш

ій планеті! 
Воно росте в ш

таті Каліфорнія і має масу 
1900 тонн, висоту тридцятиповерхового 

будинку і вік близько 2,5 тисяч років.



старт

Гра «Поїздка по СШ
А»

У Сполучених Ш
татах Америки багато чудових місць, котрі варто відвідати! Але в які з 

них тобі пощ
астить потрапити під час подорож

і країною
? Дізнайся про це, кидаю

чи гральний 
кубик та рухаю

чись по клітинках на своєму автомобілі! Адж
е ти опиниш

ся саме в тих визначних 
місцях, на яких зупиниться твоя гральна фіш

ка-маш
инка!

М
ета гри: відмічай плюсиком 

ті місця, де зробила зупинку твоя маш
ина і розпочинай 

нову подорож
 (нову гру від старту до фініш

у) доти, доки тобі не вдасться відвідати всі цікаві 
об’єкти на дорозі!

Кількість учасників: у цю гру мож
на грати як самому, так і разом з друзями.

Необхідні матеріали: гральний кубик, фіш
ки (виріж

 зі сторінки фіш
ки-маш

инки для себе та 
друзів), кольорові ручки для кож

ного учасника, щ
об ставити відмітки.

Статуя Свободи
збудована як символ незалеж

ності країни 
СШ

А. Її знає кож
ен, адж

е скульптура 
надзвичайно популярна у всьому світі.

Гранд-каньйон –
це враж

аючої висоти обриви, утворені 
рікою Колорадо, яка за 10 мільйонів 

років прорізала землю своїми водами до 
глибини майж

е 2 кілометрів.

Веж
а Свободи –

це найвищ
ий будинок у СШ

А, щ
о має 

аж
 104 поверхи! Такі висотні будівлі 

називають хмарочосами,  адж
е вони 

хочуть дотягнутися до хмар.

Діснейленд –
це парк розваг, схож

ий на світ 
мультфільмів – тут є чарівні замки, 
казкові герої та безліч неймовірних 

атракціонів. Вигадав його Уолт 
Дісней  – творець  таких знайомих 

тобі «діснеєвських» мультиків!

Долина монументів
Звідки взялися ці дивовиж

ні скелі? 
Тисячі років тому вони були заховані 

під землею, але вітер поступово 
видув усю землю навколо них.

Єллоустоун –
це місцевість на верш

ині гігантського 
супервулкану, щ

о знаменита 
гарячими дж

ерелами та численними 
гейзерами – фонтанами гарячої води, 

щ
о вириваються з-під землі.

Ніагарський водоспад
отримав таку назву від  індіанських 

слів «гримуча вода», адж
е його звук 

настільки сильний, щ
о поруч із ним 

немож
ливо почути навіть власний голос!
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KIDS ENGLISH

Вивчай англійську
з Сашкою!

I like my food, ай лайк май фуд, Мені подобається моя їжа, 
It’s very good! ітс вері гуд! Це дуже добре!
I like tea, ай лайк ті:, Мені подобається чай,
Give it to me! гів іт ту мі!   Дай його мені! 

Друзі збираються пообідати. Використовуючи НАКЛЕЙКИ, допоможи 
Соняху накрити на стіл: приклей для Сашки жовту тарілку, для Наташки 
— червону, для котика Черепашки — синю, а для Соняха — зелену.

a рlate [плейт] - тарілка

 a glass [гла:с] - склянка

a кnife [найф] - ніж

a fork [фо:к] - виделка

 a tablecloth [тейбелˌклос] - скатертина

I lay the table. - 
[ай лей зе тейбл] - 
Я накриваю на стіл.

an apron [ˈейпрен] - фартух

a spoon [спу:н] - ложка

I like my food,
It’s very good!
I like tea,
Give it to me!

I lay the table.

наклейка

наклейка
наклейка

наклейка



ГРАЙМО ТА МІРКУЙМО
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Прогулюючись із друзями  славнозвісним Центральним парком Нью-
-Йорка, Наташка встигла назбирати купу різнокольорового осіннього 
листя та жолудів.  Допоможи їй доповнити логічний ряд необхідними 
листочками або жолудями, використовуючи НАКЛЕЙКИ.

наклейка

наклейка

наклейка

наклейка

Домалюй до кінця 
рядка за зразком

та розфарбуй!



ПОДОРОЖУЙМО

Подорожуючи по США, Наташка 
познайомилася з індіанцями племені 
навахо та навіть вивчила кілька слів 

їхньою мовою:

САШКА теж вирішив побувати ковбоєм! Друже, 
допоможи йому розмалювати капелюх!

США 
славляться 
ковбоями. Це  
сміливі чоловіки, 
що колись їздили 
верхи на конях та 
переганяли великі 
стада худоби в диких 
степах – преріях.

Наташка захотіла стати індіанкою! Зроби пір'я на її 
голові кольоровим та підрахуй кількість пір’їнок! 

Запиши сюди відповідну цифру: 

Привіт!

Я тебе
люблю

Я-ать-іч!

Йор 
анош'ні

Космонавти США 
перші і єдині, кому вдалося 
висадитися на Місяць.

Розфарбуй малюнок з космонавтом 
Нілом Армстронгом,  який першим зробив 

крок на поверхню Місяця.

16 17



ПОДОРОЖУЙМО

Сьогодні США – світовий науковий лідер.

Спорт займає важливе місце в житті жителів США.

Сучасну лапмочку 
створив вчений

із США – 
Томас Едісон.

Допоможи лампочці 
засяяти яскравим світлом!

Учені США мають 
абсолютну перевагу 
у світі за кількістю 

отриманих 
Нобелівських премій.

Допоможи Нобелівській 
медалі стати золотою!

Перший комп’ютер було 
створено в США. Важив 
він десятки тонн і мав 

розміри багатокімнатної 
квартири!

Розфарбуй цей компютер у 
веселі кольори!

У всіх школах, коледжах 
та університетах США є 
свої спортивні команди.

Найпопулярніші види спорту 
в США – американський 

футбол, бейсбол, 
баскетбол та хокей.

Спортсмени США завоювали 
найбільшу в світі кількість 

медалей за всю історію 
Олімпійських ігор.

Допоможи котику Черепашці закинути м’яч у 
корзину – наведи траєкторію польоту м’яча по 

пунктирній лінії.

16 17

Гру баскетбол 
вигадали у США.
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ПОДОРОЖУЙМО

8.

7.

4.

3.

6.

5.

9.

1.2.

Дорогий друже, прочитай 
комікс та розв'яжи кросворд!

По вертикалі:
1. Який предмет допоміг котику 
Черепашці зрозуміти, що не слід 

вживати шкідливу їжу?

9. Найрозумніший та найстарший 
серед четвірки друзів.

6. Він сміливий, відважний, 
веселий, кмітливий, носить 
у кишені чарівну рогатку та 

влучно стріляє з неї.

4. Цей лиходій мало не зіпсував 
здоров'я всіх мешканців США.

3. Колір 
туману, у який 

перетворювався 
Жормен?

7. Чарівна дівчинка, 
з милою посмішкою, 

найкраща подруга 
Сашки.

8. Яким фруктом 
Сашка вистрілив у страшного 

мегагамбургера?

Відповіді: 1. Дзеркало; 2. Здоров’я; 3. Зелений; 4. Жормен; 5. Гамбургер; 6. Сашка; 7. Наташка;  8. Яблуко; 9. Сонях.

5. Кого запустив
Жормен, щоб помститися 

Сашці та його друзям?

2. Кажуть, що це найбільший 
скарб людини, вживання 

шкідливої їжі його псує, тому його 
необхідно берегти змолоду.
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КРЕАТИВЧИК

Дорогий друже! Ці усміхнені закладки з головними героями журналу допоможуть тобі швидко знайти 
потрібну сторінку в книзі, стануть у пригоді в якості лінійки, а ще обов’язково підніматимуть твій настрій!

Веселі закладинки

vk.com/vkysniashki_ot_sashkifacebook.com/vkysniahski

впиши своє
ім’я

впиши своє
ім’я
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ЕКСПЕРИМЕНТУЙМО

«Як рослини п’ють воду?»
Усі чули про те, що рослини п’ють воду.
А ми пропонуємо тобі це ще й побачити!

ДЛЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ ВІЗЬМИ:

пекінську капусту;

стільки ж склянок, 
скільки ти обрав 

барвників;

ложки для розмішування 
відповідно до 

кількості кольорів.

ніж;

воду;

харчові барвники 
(синій та жовтий + інші 
кольори за бажанням);

1. Налий по півсклянки води.

2. Насип у кожну склянку по одному барвнику в такій 
кількості, щоб вийшов насичений колір.

3. Відділи від головки капусти перший листок та розріж 
його нижню частину на 2 половини. Постав поруч 
склянки з синьою та жовтою водою і обережно занур 
роздвоєний листок одночасно в обидві склянки (як 
на фото у склянках справа).

4. Відділяй від капусти наступні листочки, ставлячи їх окремо по одному у всі склянки, що 
залишилися.

5. Почекай кілька годин і ти побачиш, що листки почали зафарбовуватися у яскраві кольори. 
Зверни увагу на листок, що стоїть одночасно у синій та жовтій воді – перша його половина 
стане синьою, друга – жовтою, а між ними буде зелена область, адже кольори змішаються!

ЧОМУ ЛИСТЯ ЗАФАРБОВУЄТЬСЯ?

Усередині листків та 
стебел рослин є багато 

малесеньких трубочок, які 
видно лише під мікроскопом.

Рослини вміють 
всмоктувати в себе воду 

через ці трубочки, адже вода 
потрібна їм для життя.

Зазвичай ми не 
можемо побачити, 

як рослина п’є воду, 
адже вода  невидима 

– прозора. Але 
кольорову воду дуже 
добре видно, і коли 

рослина її випиває, ми 
відразу це помічаємо.
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ДБАЙЛИВИМ БАТЬКАМ
Ми шукаємо для вас книги, що допомагають
бути щасливими батьками...

Гарні манери
Зазвичай усі дбайливі батьки прагнуть, аби їхні діти росли ввічливими, чемними, знали 

правила етикету та дотримувались їх. Адже дитина – дзеркало сім’ї, і дуже хочеться, щоб маля 
повсякчас справляло тільки найкраще враження на оточуючих, тим самим підтверджуючи, 
що зростає в гарній та благополучній родині. Чи потрібна вам вічлива дитина? Гарненько 
подумайте, перш ніж сказати «так». У першу чергу, для того щоб прищепити дитині гарні 
манери, вам самим доведеться бути ввічливими в більшості ситуацій...
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Філіп Жальбер

Щоб допомогти дитині поводитися цивілізовано в 
життєвих ситуаціях, почніть вчити ї ї якомога раніше і будьте 
наполегливими, адже поганих звичок згодом дуже важко 
позбутися.  Гарні манери потрібні дитині зовсім не для того, 
щоб вразити оточуючих. В основі ввічливості закладено 
пошану до інших людей. У навчанні гарних манер, у першу 
чергу, допоможуть ваш власний приклад та численні дитячі 
книжки на цю тему. 

Щодо книг, які навчають ввічливості, то рекомендуємо 
вам «Гарні манери. Веселі поради» французького автора 
Філіпа Жальбера. Говорити про правила поведінки нудно і 
нецікаво, тому діти часто не сприймають або намагаються 
уникнути таких «виховних» розмов. Як альтернативу 
довгим поясненням Філіп Жальбер пропонує 43 поради, 
під кожну з яких виділений цілий розворот: зліва лаконічно 
сформульоване правило поведінки, а праворуч – яскрава 
кумедна картинка, що ілюструє це саме правило. За 
допомогою героїв книги – Лева, Черепахи, Оленя, Бегемота, 
Слона, Ведмедя, Крокодила і рожевих зайчиків – автор 
ненав'язливо і з гумором розповідає про те, як потрібно 
виховано і ввічливо поводитися в суспільстві, удома 
або в гостях. Бідні зайці, чого тільки не доводиться їм 

випробувати на власній шкурі, показуючи, як не потрібно 
робити: вони то виступають в ролі носової хустки, то літають 
замість воланчика, а то і зовсім опиняються в сміттєвому 
відрі або на тарілці у хижака –  і все це для того, щоб 
привернути увагу маленьких, непосидючих читачів. Ця 
яскрава і смішна книга написана «мовою дитини», поради 
надруковані дуже великими буквами, що дозволить 
дитині додатково потренуватися в самостійному читанні. 
Вона точно запам'ятається і допоможе вирости людиною 
вихованою і ввічливою.

Стосовно власного прикладу у навчанні ввічливості все 
не так просто: якою б чудовою не була книга, яку ви оберете, 
головним орієнтиром у розумінні гарних манер є батьківська 
поведінка. Виховати дитину – велике мистецтво. Саме 
батьки – головна ланка в особистісному розвитку дитини, 
бо вони найчастіше спілкуються з нею. У повсякденному 
спілкуванні з батьками дитина вчиться пізнавати світ, 
брати приклад з них, набуває життєвого досвіду, засвоює 
правила поведінки та ввічливості. Сім’я  — школа почуттів 
дитини. Спостерігаючи за відносинами дорослих, вона 
набуває морально-етичного досвіду. Дитина за своєю 
природою активна, допитлива, вона легко засвоює все, 
що бачить і чує. Тому важливо, які емоційні враження вона 
одержує: негативні чи позитивні; які прояви дорослих вона 
спостерігає: щирість, турботу, ніжність чи незадоволення і 
похмурі обличчя. Усе це – перша цеглина в майбутній будівлі 
особистості. Відтак будьте ввічливими, нехай дотримання 
правил етикету стане нормою у вашій сім’ї, тоді дитина 
також засвоюватиме їх, і це відбуватиметься природно, 
адже так (природно) вона це сприйматиме. Наприклад, 
говоріть «дякую» та «будь ласка» одне одному кожного 
разу, за необхідності, а не лише в гостях та незнайомим 
людям. Бажаємо вам натхнення та успіхів у нелегкій 
справі під назвою «виховання дітей».

Ось такими є сторінки книги

Для кого буде 
цікавою?

Для дітей від 5 років
та їхніх батьків.

Чим особлива?
Написана  зрозумілою 

«дитячою мовою».

Чому саме ця книга?
«Гарні манери. Веселі поради» 
– це весела навчальна книга, 

бестселлер зі смішними 
ілюстраціями.
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Дуже хочеться приготувати друзям на 
сніданок щось справді корисне! Але так, щоб 

це було ще й смачно та швидко. Що ж робити?

НАМ ЗНАДОБЛЯТЬСЯ:

блендер;
1 склянка йогурту 

без добавок;
жменя грецьких 

горіхів чи мигдалю;
5 фініків.

1 банан;

Смакуємо!

Здається, у мене є рішення! 
Давай приготуємо смузі!   Смузі 

"Кремова ніжність"

Смузі – це 
збитий у 

блендері густий 
однорідний 

напій.

1. Миємо фініки та 
заливаємо їх окропом 
на 15 хвилин.

2. Дістаємо з фініків 
кісточки. 

3. Чистимо від шкірки та 
нарізаємо банан.

4. Подрібнюємо горіхи.

5. Складаємо всі 
інгредієнти в блендер 
та змішуємо до 
однорідності.

СЕКРЕТИ ПРОДУКТІВ
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Смузі "Фруктовий вибух"

Кожен може вигадати власний 

рецепт смузі! До його складу 

включають фрукти та сухофрукти, 

ягоди, овочі, зелень, горіхи, зерна, 

молочні продукти, соки, воду, чай.

Смузі прийшов до нас зі 
Сполучених Штатів Америки.

Смузі популярний серед  
спортсменів та шанувальників 

здорового харчування.

Назва смузі походить 
від англійського 

слова «smooth» і 
перекладається як 

м’який, ніжний.

СЕКРЕТИ ПРОДУКТІВ

Нам знадобляться: 3 банани, 2 ківі, 2 
апельсини та блендер.

1. Миємо всі фрукти.
2. Знімаємо з них шкірку.
3. Відділяємо дольки апельсина від 

твердих плівочок.

4. Розрізаємо всі фрукти на шматочки.
5. Складаємо у блендер та змішуємо 

до однорідності.
6. Наливаємо в склянки та 

насолоджуємося!

Смузі – це для 
мене новинка, 

Смузі – це меню мого 
родзинка,

Смузі – це маленьке 
відкриття,

Смузі – це любов мого 
життя!

Смузі – це ідеальний сніданок,
Смузі бадьорістю сповнює ранок,

Смузі – це просто, корисно і смачно,
САШЦІ за смузі ми з котиком вдячні!



vk.com/vkysniashki_ot_sashki facebook.com/vkysniahski

ДБАЙЛИВИМ БАТЬКАМПрекрасний спосіб побудувати з дитиною теплі та гармонійні стосунки – це весело і 
з цікавістю проводити спільний час! А для цього пропонуємо вам кілька вдалих ідей.

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

З нового року вам не доведеться бігати містом у пошуках журналу «САШКА»! Триває передплата на 
2017-й рік! На сторінці 18  виріжте та заповніть абонемент (передплатний бланк) і швидше вирушайте 
до найближчого відділення «Укрпошти», або передплатіть онлайн на сайті presa.ua улюблений 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!

Осіння творчість
Під час спільної прогулянки назбирайте осіннього 

листя різних порід дерев та висушіть його в книгах. Потім 
покладіть листочки під папір та розфарбуйте аркуш, сильно 
натискаючи олівцем. Ви побачите, як на місцях, під якими 
лежать листочки, з’являються їхні красиві відбитки. Фроттаж 
– так називається ця техніка творчості – обов’язково викличе 
захоплення не лише в дитини, а й у вас!

Гра «Повітряний теніс»
Зіграйте разом у веселу та оригінальну гру! Для цього 

вам знадобляться повітряна кулька, дві паперові тарілки і 
дві палички від морозива. Прикріпіть палички до тарілок за 
допомогою степлера – і ви маєте 2 готові тенісні ракетки! 
Тепер час влаштувати змагання! А головне – таким м’ячиком 
ви точно не розіб’єте кришталевої вази, зате без сумніву 
зможете добре повеселитися!


