
Розмалюй Свинку Шмаркатю!

Олівці готові?

Czyściochowo



Спробуй відтворити зображення, які зробила 
для тебе Свинка?

Час малювати! 



Czyściochowo

З’єднай картинки у пари!

Покажи, 
наскільки ти 

спостережливий! 



У Шмаркаті нежить і їй дуже потрібна 
хустинка! Допоможи Свинці дістатися до 
Хустинки?

Спробуй віднайти 

шлях у лабіринті

Czyściochowo

я тут!



Шмаркатя висякала ніс, а використані 
хустинки... розкидала по кімнаті. Допоможи 
Свинці знайти всі хустинки, щоб вона змогла 
викинути їх у смітник!

Який безлад!

Czyściochowo



У кожному рядочку знаходиться кілька 
предметів. Закресли той, що починається на 
дану літеру.

На яку букву 
починається...
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Свинка пчихнула настільки сильно, що 
перемістила кілька елементів на картинці. 
Спробуй знайти 7 відмінностей між ними!

Будь здорова!



Czyściochowo

З’єднай крапочки і побачиш, хто вміє добре 
прочищати носа!

Хто це?
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Bajki ze wszystkimi bohaterami Czyściochowa znajdziesz na kanale Rossnę! ROSSNĘ!

Połącz kropki i zobacz, który bohater Czyściochowa kryje się na obrazku.



Сопелькам із носа місце у хустинці! A цим ти 
можеш гратися досхочу. Розтягуй, мни  
і створюй будь-які форми.

100 мл рідкого 
клею,

харчовий 
барвник,

2 чайні ложечки рідини 
для контактних лінз,

лопатка або ложка для 
перемішування інгредієнтів,

елементи декору, наприклад, блискітки, кольорові кульки 
з пінопласту, конфетті тощо,

1 чайна ложечка 
харчової соди,

ємність для приготування суміші, 
наприклад, невелика мисочка.

Рецепт слайма!

Тобі знадобиться:



В нас вийшло! Слайм готовий! Його можна м’яти, 
стискати, розтягувати!

Налий у ємність 
100 мл клею.

Додай у нього барвник – чим 
більше барвника додати, ти 
більш насиченим буде колір. 
Тепер можна додати елементи 
декору. Перемішай.

Додай 2 чайні ложечки рідини 
для контактних лінз та 1 чайну 
ложечку харчової соди. Знову 
перемішай.

Коли маса почне гуснути, її 
можна вийняти з мисочки і 
перемішати в руках, щоб добре 
поєднати всі компоненти.

Як зробити слайм?

Czyściochowo

1

3

5

2

4



Повтори зображення клітинка за 
клітинкою.

Повправляйся  

у малюванні!


