


ЗНАЙДИ 5 ВІДМІННОСТЕЙ2.



ЗНАЙДИ 5 ВІДМІННОСТЕЙ 3.



ПРОЧИТАЙ ВІРШИКИ ТА ВІДГАДАЙ ЗАГАДКИ4.

Зимові
загадки

Ходить він завжди вночі 
Має від дверей ключі, 
Знає, хто живе і де,
Як себе щодня веде.
Чемним діткам, хоч потроху, 
В чобітки та у панчохи
Він кладе потішки, 
А нечемним - мишки! 
Хто це? Швидко відгадай! 
Це наш любий... 
(Миколай)

Розсипає з неба сніг 
Білим килимом до ніг. 
Миколайчики приносить, 
Новий рік у гості просить.
(Грудень)



ПРОЧИТАЙ ВІРШИКИ ТА ВІДГАДАЙ ЗАГАДКИ 5.

Аж тріщіть мороз, лютує,
Сніжна віхола танцює.
А ставок у лід закутий.
Це зимовий місяць…
(Лютий)

Зимові
загадки

Веселий Дід Мороз в руках
Несе нам подарунки.
І на засніжених шибках
Малює візерунки.
Або ще й носа обпече
До холоду незвичним.
Тому, що скрізь мороз січе – 
Цей місяць зветься…
(Січнем)



РОЗМАЛЮЙ КАРТИНКУ6.

Майже цілий рік усі ми – й дорослі, й малята – з нетерпінням очікуємо 
зимові свята. Особливо чекають діти Свято Миколая. І в ніч з 18-го на 
19-е грудня Миколай покладе подарунки слухняним дітям під подушку 
або в черевик біля порога, чи в глиняний полумисок, який увечері перед 
сном діти ставлять на підвіконня. А неслухняним дітям Святий із натяком 
приносить різочки, які лишає в куточку.





ВИРІЖ ТА СКЛЕЙ8.

Зроби власноруч ялинкові 
прикраси



ВИРІЖ ТА СКЛЕЙ 9.



ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ10.

Цікаві факти про 
сніг та сніжинки

1. Раніше думали, що сніг - це замерзлі краплинки води. 
Вважали, що падає він з тих самих хмар, що і дощ. Нині учені 
розгадали таємницю народження сніжинок. Водяна пара 
піднімається дуже високо над землею, де панує сильний холод, 
і тут з неї утворюються крихітні крижинки-кристалики. Вони 
поступово ростуть і перетворюються на дивовижні шестикутні 
зірочки - сніжинки.

2. У світі немає абсолютно однакових сніжинок. Багаторічні 
дослідження це довели. Усі сніжинки неповторні і створені 
природою в єдиному екземплярі.

3. Снігових баб спочатку ліпили не для дитячої забави, а для 
того, щоб умилостивити сувору зиму.

4. Найбільша сніжинка, розміри якої вдалося зафіксувати, 
мала діаметр більше 12 сантиметрів

5. Більша частина населення Землі ніколи в житті не бачила 
справжнього снігу.



ЛАБІРИНТ 11.

Допоможи білому ведмедю 
дістатися до новорічної ялинки



12. КРОСВОРД



6. Птах оцей червоногрудий
Не злякається застуди.
Як сніги впадуть умить
Із Сибіру прилетить.

13.КРОСВОРД

5. Росте вона додолу головою,
Росте вона холодною зимою,
А тільки сонечко засяє,
Вона заплаче й помирає.

1. Він – не лялька й не людина, 
На снігу стояти  звик 
В нього ніс – смачна морквина, 
Хто це? 

2. Зірка сніжно біла 
на рукав мені злетіла,
Поки ніс її сюди, 
стала краплею води.

3. За селом була вона
Вся блискуча, чарівна,
По слизьких її боках,
Їдуть діти в саночках.

4. З вітром завиває, 
Небо закриває. 
І поземка стелиться 
Зимова …

8. Зимно стало дуже-дуже,
Аж замерзли всі калюжі
І за щічки щипле хтось.
То прийшов Дідусь…

9. Хоч хатинонька маленька,
але затишна й тепленька:
як мороз кусається,
п’ять братів сховається.

7. Взимку у саду на вітах 
заіскрились білі квіти.
Хто ж цей диво-садівник,
що зробив такий квітник?



14.

ЗИМОВА КАЗКА
В одному маленькому красивому місті жило маленьке 

трикольорове кошеня. І звали його Валенсітта, тому що це 
була дівчинка.

Якось сніжним зимовим ранком у переддень Нового року 
Валенсітта пішла на прогулянку в парк. Вона не забула взяти 
свою улюблену рожеву льодянку з фіолетовим бантом. Веселі 
ігри та снігові гірки дуже подобалися кошеняті.

Біля дитячого майданчика нещодавно відкрили 
кондитерську. Звідти доносилися смачні та чарівні аромати 
імбиру, кориці й апельсинів, а вхід в кафе був прикрашений 
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Загальний наклад 5000 прим.

ялиновими гілками з золотими 
шишками й червоними стрічками.

Валенсітта вже нагуляла 
неабиякий апетит і уявляла, які 
ж смачні імбирні пряники та 
м’ясні кекси скоштує вона на обід. 
Кошеня замовило три пряника і 
два кекси з куркою та з індичкою. 
Валенсітта саме ласувала першим 
пряником, коли в кафе прийшла 
її подружка Крапля. Крапля була 
маленьким щеням йоркширського 
тер’єра. Вона також забігла 
у кондитерську щоб смачно 
перекусити. Однак, цього дня було 
занадто багато відвідувачів, тож 
пряники вже закінчилися. Крапля 
дуже засмутилася і на її очках 
заблищали сльози. А Валенсітта 
побачила свою подружку і 
покликала її за свій столик.

– Крапля, що ти, не плач. 
Подивись, скільки у мене пряників 
і кексів! Я з тобою поділюся, ти 
ж моя найкраща подружка і мені 
для тебе нічогісінько не шкода!!!!

Крапля була дуже щаслива, 
що у неї є справжній друг.



ЛАСКАВО ЗАПОРОШУЄМО НА 
* БЕЗКОШТОВНІ ЕКСКУРСІЇ ДЛЯ МАЛЯТ * 

Дорогі друзі! В період з січня по грудень 2018 року, ветеринарні клініки «Алден-Вет» 
провели 23 безкоштовні екскурсії для дітей віком від 6 до 16 років. Усі бажаючі, за 
попереднім записом, можуть оформити заявку. Для цього потрібно обрати бажану 
дату й одну з 11 клінік мережі. Ви зможете подивитися у мікроскоп, побувати на 
огляді тварини, побачити, як працює обладнання та навіть спробувати себе у ролі 
лікаря. Ми завжди відкриті для наших клієнтів та з радістю покажемо Вам роботу 
ветеринарної медицини зсередини!
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тел.: (044) 272-07-45 • www.aldenvet.ua
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