


                          САШКО   
ДЕРМАНСЬКИЙ   



- Сашко Дерманський вигадав гру, в якій школярі 
мали залазити головами в кучугури снігу; 

- Біля школи Сашка Дерманського був город, на якому 
діти вирощували картоплю для їдальні; 

- Сашко Дерманський вводить у свої книжки 
персонажів інших письменників; 

- Письменник досі читає дитячі книжки.

Вірю — не вірю 



Пошук інформації 
Знайдіть відповіді на запитання:

Сашко Дерманський, «Чудове Чудовисько», 
іл. Максима Паленка (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)

     Яка книжка Сашка Дерманського у  
2019 році пройшла до фіналу премії «Еспресо.  
Вибір читачів»?
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      Яку відзнаку отримав Сашко Дерманський 
за книжку «Бигимоти не медмеді»?
2

     Які книжки Сашка Дерманського 
здобували перемогу в номінації «Дитяче 
свято» рейтингу «Книжка року»?
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http://www.barabooka.com.ua/a-ba-ba-ga-la-ma-ga/


«Чудове Чудовисько» 
Соня ліпила баранця. Еге ж, пластилінового 
баранця – синього з фіолетовими ріжками. 
Тонка робота.  
Той, хто хоч раз ліпив баранця, знає: щоб 
створити гарну фігурку, замало пластиліну 
й хисту – тут ще й настрій відповідний 
потрібен, натхнення, так би мовити.

Чудовисько справді був мастаком 
баранців ліпити. Вони в нього 
виходили дуже акуратні й симпатичні 

Сашко Дерманський, «Чудове Чудовисько»,  
іл. Максима Паленка (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА) 
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      Учора ввечері, коли Черешня поверталася з 
пасовиська, саме вдарила гроза. А вже так давно не було 
дощу, що корова дуже зраділа й не поспішала ховатися. 
На радощах танцювала й стрибала посеред лук, співаючи 
пісень. А гроза геть розперезалася: блискавки так і шугали 
в небі, наче казкові жарптичі пера, а грім рокотав так, ніби 
за хмарами хтось щодуху лупив товкачем у діряву виварку.

«Корова Часу» 

Сашко Дерманський, «Чудове Чудовисько»,  
іл. Максима Паленка (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА) 
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вдарила гроза 
гроза геть розперезалася 
шуга́ти 
рокота́ти 
товка́ч 
ви́варка

Сашко Дерманський,  

«Корова Часу, або Нові пригоди вужа Ониська»,

іл. Валентини Богданюк і Федора Сергєєва (Теза) 

Що означають ці слова  
                           та вирази? 



Загублені літери 
Учора ввечері, к_ли Черешня поверталася з пасовиська, саме вдарила 
гроза. А вже так дав_о не було дощу, що корова дуже зраділа й не 
поспішала ховат_ся. На радощах танцювала й стрибала посеред лук, 
співаючи пі_ень. А гроза гет_ розперезалася: блискавки так і шугали в 
небі, наче каз_ові жарптичі пера, а грім рокотав так, ніби за хмарами 
хт_сь щодуху лупив товкачем у діряву виварку.
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(За мотивами казки «Про двох бездомних джинів та один нічийний глек»
з книжки «Казки дракона Омелька», А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА 

 

На скільки років злий джин  
старший за молодшого? 

2222

Жили собі два джини – добри та злий.  
Злому було 
сім тисяч сімсот сімдесят сім років,  
а доброму – лише 
дві тисячі двісті двадцять два.



      Дракони Драго і Пиптик побачили поле огірків і негайно почали їсти.  
Доки господарі поля не помітили драконів, Драго встиг з’їсти 17 огірків,  
а Пиптик – на 6 огірків більше.  
Скільки усього огірків встигли згамати дракончики?

      Господарям огіркового поля не сподобалася 
поведінка драконів, тож Драго і Пиптик змушені 
були висадити нові рослини на місце з’їдених.  
Усього вони висадили 15 кущиків.  

(За мотивами повісті «Маляка – принцеса Драконії»)
«КАЗКИ ДРАКОНА ОМЕЛЬКА» А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА 

 

Скільки кущиків огірків висадив Драго, 
якщо Пиптик посадив на 5 кущиків більше 
за свого друга? 
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У шкільному буфеті були такі цінники:  
«кекс з ізюмом – 90 коп.» і  
«кекс з ізюмом – 4 штуки за одного баранця».

Скільки пластилінових баранців 
треба зліпити чудовиську Чу, щоб 
купити 8 кексів?

Скільки пластилінових баранців 
треба зліпити чудовиську Чу, щоб 
купити 8 кексів?

Сашко Дерманський, «Чудове Чудовисько»,  
іл. Максима Паленка (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА) 
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Пластиліновий баранець 


