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Дошколярик  

                                                         КАЗКОВИЙ ЛІХТАРИК 
Довгими зимовими вечорами так приємно переповідати щойно прочитану казку 

молодшому братику біля виготовленого власноруч ліхтарика. А створити його зовсім 
нескладно!Для цього знадобиться: повітряна кулька, розведений водою клей ПВА (у 
пропорції 1:1, тобто скільки клею, стільки й води) та помаранчеві багатошарові серветки. 
1.Надми кульку до бажаного розміру (таким і буде ліхтарик) і щедро полий розведеним 
клеєм. 2.По всій площі кулі наклади перший шар попередньо розділених серветок.Вони 
повинні промокнути. 3.А тепер наклади ще 5-6 шарів, щедро поливаючи кожен клеєм 
(тільки не чіпай хвостик кульки). 4. Останній не змочуй, а щільно притисни долонями до 
кулі. 5.Тепер виріб треба підвісити на ниточці до повного висихання (на добу), 
попередньо щось підставивши чи підстеливши під нього. Якщо клей збиратиметься 
внизу ліхтарика, можеш додати ще кілька серветок. 6. Ножицями обережно зроби отвір у 
верхній частині та прибери ґумову кульку – вона легко відстане від серветок. Потім обріж 
ліхтарик, як зображено на малюнку, й постав усередину свічку-таблетку. Пам’ятай, що 
запалювати її необхідно в повній темряві й лише разом із дорослими. Якщо в готовій 
кульці проколоти шилом дірочки – на стіні створюватиметься ефект зоряного неба. 

              

КРИЛАТЕ ДИВО 
Метелик – не лише найчарівніше створіння на планеті, а й найзагадковіше. Бо тільки дивом можна 
пояснити фантастичне перетворення потворної гусені на яскравого неповторного красеня.  
 
Крихітки зберігають купу таємниць, але деякі з них ученим удалося розгадати. Крила малюків укриті 
лускою – пласкими мішечками з прозорими стінками. Завдяки їм метелики можуть долати гігантську 
відстань від одного материка до іншого й повертатися назад, літати зі швидкістю автомобіля й не замерзати 
навіть у Якутії. Кмітливі дослідники створили безліч корисних технічних винаходів, які ґрунтуються на 
лускатій побудові крил.  
 
Метелики – найкращі, звісно, після бджіл, запилювачі рослин. А деякі квіти віддають свій нектар лише 
яскравим малюкам. Сучасні модниці теж мають подякувати крихіткам за чудовий шовк. Але найкращим 
подарунком від метеликів є чудовий настрій, бо тендітні створіння чарують легкістю й викликають захват.  

                                                          

 

*** 

Побачило біле ведмежа підводний човен і перелякане 
підпливло до мами. 

- Не бійся, - заспокоює матуся, - це всього-на-всього 
консервна банка з людьми. 

*** 

Маленька Оленка спостерігала за мухою, що повзала по 
дзеркалу. А потім підійшла до неньки й каже: 

 - Мамо, а муха на гульки збирається, бач, як перед дзеркалом 
крутиться. 

*** 


