
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    №1 Січень, 2013 р.  
                                                                                                                                                                                                                      Газета методичної служби Березнівського ДНЗ ясла-садка №1 "Ромашка" комбінованого типу  
 

Слово авторів: Шановні колеги, батьки, діти! 
Новий рік – це завжди очікування чогось нового, приємного. Сподіваємоь, що зустріч з новою газетою методичної  служби ДНЗ стане вам у пригоді. 
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Дошколярик  

Для чарівної квіточки знадобляться два кольорові аркуші розміром 
4х4 см, зелені паперові смужечки завширшки 6 мм і завдовжки 7 см 
(для листочка) та 13 см (для стебла), клей, ножиці й з 

 

 

 

 

 

 

 

Якщо з води зрадливо визирає трикутний плавник, це означає, що неподалік чатує на здобич безстрашна акула. 
Але втекти від мисливиці майже неможливо, бо її блискавичній реакції позаздрить навіть надшвидкий гепард. 

Безжальний укус хижачки вдвічі сильніший за левовий. Тож вона без зусиль розчавить міцний черепашачий 
панцир. Іще б пак! У величезній пащі сотні гострих, наче леза, зубів. Тому не дивно, що ненажерка інколи випадково 
ковтає найдивакуватіші речі: пляшки, поштові посилки, гранати, вудки та навіть музичні інструменти. 

Але не всі акули небезпечні. Деякі з них не більші за шкільний пенал. Але розміри оманливі. Так, наприклад, 
найбільша з хижачок – китова акула – хоча й завдовжки з автобус, харчується водоростями, креветками та дрібними 
рибками. Через спокійну та покірну вдачу її навіть довелося захищати від охочих доторкнутися чи покататися на 
величезній рибі. 

 

 

Вовочка взуває ґумові чоботи.  
– Синочку, на вулиці сухо, болота й калюж немає, – каже йому матуся.  

– А я знайду! – запевнив хлопчик.  

*** 

Дівчинка приходить на день народження бабусі з пишним букетом троянд.  
– Дякую, Марійко! – зворушено мовила старенька. – Які красиві квіти й так схожі на ті, що 

ростуть у садку.  
– Уже не ростуть... 

*** 

Маленький Максимко  вивчив числа по пальцях.                                                                            
- Бабусю, а скільки Вам років? – запитує малюк.                                              

- Шістдесят, дорогенький.                                                                                          
- А покажіть це на пальчиках?! 

*** 


