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Що непокоїть 
малих слоненят?

Ч и завжди вам до вподоби те, що ви бачите у дзеркалі? Один Джмеликів знайомий 

так прискіпувався до себе, що й не помічав, який він гарний. Почитайте віршик 

та розіграйте сценку за ним з другом чи з матусею. А головне — пам’ятайте: кожен 

з вас — чудовий і неповторний!

Питання краси
Біля дзеркала півдня

Тупцювало слоненя,

Приглядалося до носа:

— Мамо, щось мені здалося,

Ніби трішки ще підріс

Мій і так задовгий ніс.

Мама каже слоненятку:

— Ти поглянь на мене й татка:

Довгі хоботи-носи — 

Знак слонячої краси.

Слоненятко знов до мами:

— Мамо, кажучи між нами, 

Завеликі в мене вуха.

— Слоненя моє, послухай,

Власники великих вух

Мають дуже добрий слух,

А махати в спеку ними

Значно краще, ніж малими.

— Ну, а хвіст не закуценький?

— Що ти! Він такий гарненький!

— Мамо, хочу ще спитати:

Часом я не повнувате?

Тут забідкалась слониха:

— Та ти що? Побійся лиха!

Ми великі з роду в рід,

Бо такий наш родовід.

Ти — чудове слоненятко,

Схоже на матусю й татка!
Віра Правоторова

Малюнок Володимира Котлярова

Перегорніть сторінку,  

та зробіть маску слоника  

нашвидкуруч
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РОЗВИВАЛЬНИЙ ЖУРНАЛ  
для дітей від 4 до 104 років,  
хніх батьків і педагогів
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Як зробити маску?
 Маска. Намалюйте на аркуші паперу коло 

 діаметром 20 см для  маски Слонихи-мами 

(16–18  см — для  Слоненяти). Проведіть 

через центр кола пряму лінію. На ній, 

на відстані 3  см від кожного краю, нама-

люйте очі (по 4  см) й проріжте ножицями 

отвори. З країв зробіть чотири симет-

ричні надрізи для вух (завдовжки 4  см).

Що знадобиться?
  папір для малювання  (по три аркуші 

формату А 4 для кожної маски)   аква-

рельні фарби   пензлик   фломастер 

(чорний або червоний)   простий олі-

вець   клей-олівець   ножиці   тонка 

резинка або дві тоненькі стрічки для 

фіксації маски на голові   скотч
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 Вуха. Складіть аркуш навпіл і  виріжте відразу два 

однакових великих вуха. Посередині вузької частини 

зробіть надріз глибиною 3,5 (3  см).

 Хобот. Розріжте аркуш формату 

А 4 вздовж на 4 одна кові смужки. 

 Склейте їх попарно, щоб отрима-

ти 2 довгі смуги. Складіть обидві 

смужки гармошкою, склейте їх 

під прямим кутом, як показано на 

фото. Тоді складіть смужки, пере-

гинаючи одну через одну, кінчик 

зафіксуйте клеєм. 

Маска 
слоника
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Завантажте 
 ШАБЛОН МАСКИ 
з сайту журналу: 

http://jmil.com.ua/2017-10/theatre

 ВАЖЛИВО! Якщо ви плануєте 
 розфарбувати маски, краще  зробити 
це зараз, бо зігнуті та об’ємні деталі 
рівномірно пофарбувати складніше. 







 Додайте деталям об’єму. Для цього 

всі надрізи на масці та вухах склей-

те з накладанням на 1,5 см. Маску 

 вигніть уперед, а вуха — назад.

 Приклейте вуха, хобот. 

Намалюйте фломастером 

ротик та вії. Ще можна до-

дати кумедний чубчик для 

Слоненяти або прикрасу 

для його мами. За допо-

могою скотчу приклейте 

до масок тонку резинку 

або стрічечки.  

Актори до вистави готові!

Майстер-клас провела Наталя Янчевська

ПЕРЕДПЛАТИТИ ЖУРНАЛ "ДЖМІЛЬ"
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