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Слово авторів:: У Новому році ми бажаємо Вам мудрих думок, які стануть запорукою відмінного здоров'я, міцних відносин і життєвого успіху! 
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Дошколярик  

НОВОРІЧНА КРАСУНЯ 
 Тобі знадобляться ножиці, зелений цупкий папір, шматок дроту чи дерев’яна 
тоненька паличка, пластилін, лак із блискітками та скотч. 
1. На зеленому папері накресли п’ять кружалець діаметром 5, 8, 10, 12, 16 см і виріж. 
Якщо ще не вмієш користуватися циркулем, то обведи олівцем посуд різного розміру.  
2. Для ялинкових гілочок кожне коло спочатку зігни всередину чотири рази, а потім 
назовні. 
3. У центрі кружалець, окрім найменшого, зроби невеличкий отвір. 
 4. Обережно настроми на дріт, починаючи з найбільшого. Між ними намотай трохи 
скотчу, щоб кружальця не з’їжджали. 
5. Закріпи виріб на шматку пластиліну. 
 6. Прикрась ялинку лаком із блискітками та сніжинками. 

  
 

 У ГОСТІ ДО ДІДА МОРОЗА! 
Улюбленця малечі впізнати нескладно – старенький із пухнастою сивою бородою та червоним

довгій шубі та валянках із наповненою подарунками торбою та незмінною помічницею Снігуронькою.
цього казкового героя щороку з нетерпінням чекають діти в усіх куточках світу. 

Чомусь не всі пам’ятають, що щедрий чарівник відзначає день народження 18 листопада, 
починає поступатися зимі. Подейкують, ніби новорічному гостю вже понад дві тисячі років. Дід
незважаючи на поважний вік, хвацько керує чарівними саньми, запряженими трійкою гривастих, які 
пісню дзвіночків мчать по рипучому снігу до діточок. 

          
 

– Віруню, а куди зникла канарейка? – запитує 
ненька в донечки.  

– Дивно, але п’ять хвилин тому я її пилососила, і 
пташка була на місці.  

 
* * *  

– Я вважаю, що не заслуговую на таку низьку оцінку, – 
обурюється Рома.  

– Я також, – погодилася вчителька. – Але, на жаль, іще 
нижчої оцінки немає.  

* * * 
П’ятирічна дівчинка не вимовляє «р». Дідусь 

якось попросив онучку: 
– Катрусю, скажи «риба». 
– Окунь, – відрізала мала. 

 


