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Слово авторів: Шановні колеги, батьки, діти!

Завдання дорослих залишається одним – забезпечити дітям щасливе дитинство, можливість провести час, що відділяє їх від шкільного навчання,
максимально насичено іграми, веселощами, цікавою діяльністю

НОВИНИ
Свята і розваги

Колективні перегляди

Умілі ручки

2.

3.

4.

Вистави

Невгамовний пензлик

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 зубочистка.

1.

Конкурси, вікторини

5.

6.

1. У квадратиках зроби надрізи з кожного боку чітко посередині. 2. Намотай утворені
кутики на зубочистку. 3. Фіґурки наклади одна на одну та склей посередині. 4. Верхні
пелюстки обережно підніми. 5. Настроми квіточку на зубочистку. 6. Один бік зеленої
смужки змасти клеєм і зафіксуй на паличці. 7. Обмотуючи стебло, прикріпи листочок.
Ось так ніжна квіточка розцвіла у твоїх руках. Подаруй її тому, до кого твоє
серце небайдуже.

ПІДВОДНИЙ ВЕЛЕТЕНЬ – КАШАЛОТ
Кашалота вважають одним із найвеличніших і найзагадковіших мешканців підводного світу. Ще б пак! Адже
не часто зустрінеш тварину, що має тіло завдовжки в 10 вишикуваних один за одним автомобілів, важить,
наче танк, і пірнає на глибини підводних човнів.
Через свої розміри та сіро-буре забарвлення кашалот нагадує гігантську кам’яну брилу, що поважно
пливе товщами води. Що й казати, тільки один зуб морського здорованя важить приблизно 1 кг(!) Та на
цьому вражаючі властивості велетня не обмежуються. На його квадратній голові, що, до речі, займає третю
частину тіла, є так звана гігантська подушка – щось подібне до повітряного мішка, за допомогою якого
кашалоти можуть тривалий час затримуватися на глибині.
Кажуть, ніби плавальний міхур здатен випромінювати та сприймати звукові сиґнали. Це допомагає
орієнтуватись у просторі та знаходити ласощі – кальмарів, восьминогів, риб і дрібних акул. Дорослі
кашалоти протягом доби з’їдають порцію корму вагою з легковий автомобіль(!). Іноді після чергового
ситного бенкету шлунку тварин доводиться непереливки. Тоді підводні велети пірнають на самісіньке дно,
щоб поласувати ракоподібними, морськими губками чи навіть камінням: вони допоможуть подрібнити їжу та
покращать травлення.

Розважайка
Чотирирічна Іра насипала в маленьку мисочку піску, налила води й розмішує.
– Що ти робиш, онучко? – цікавиться дідусь.
– Кашу варю.
– Гречану?
– Яка вийде.
***
Гуляючи зоопарком, Максимко запитує тата:
– А слонячий батько тягає дітей за вуха?
– Ні, сину.
– От шкода! Такі гарні вуха марно пропадають, – зітхнув малий.
***
Футбольний м’яч залетів на подвір’я до тітки Ганни.
– Чий це м’яч? – закричала жінка.
– А вікно розбите? – визирнувши з кущів, запитав Сашко.
– Ні.
– Ну, тоді мій, – полегшено зітхнув хлопчик.

