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Ні! Найкраще тобі підійде ця книжечка! 
Коли розв’яжеш усі кросворди, головоломки 
та логічні задачки, то зможеш у майбутньому 
досягти успіху та придбати собі усе перелічене. 
Хай щастить!

Спершу хотілося подарувати тобі автомобіль...

… А, може, 
подарувати
фотоапарат?

… Чи музичний центр? … А, може, — намет?

… Чи велосипед? … А, може, краще — комп’ютер?

… Або роликові ковзани?
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Кому ......................................................................
З якої нагоди .................................................................
Текст побажань ..........................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

Дата
.................................
Вiд кого
.................................

подарунок
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В якому місяці дітям
розповідають найменше 
казок?

Кубичок-розумничок
Жили-були собі дід та баба. Пішла якось баба до 
комори і назмітала трішки борошна. Замісила з 
нього тісто і спекла кубика, на кожній грані якого 

були ямки від 1 до 6, як у звичайного грального кубика. 
Дід ласкаво його назвав Кубичок і поставив на підвіконня стигнути.
А Кубичок взяв і покотився. Котиться він, котиться, 
аж назустріч йому заєць.
— Ти хто?
— Я — Кубичок-розумничок. А ти хто?
— Я — Заєць-молодець. У мене є синочок, три донечки 
і, звісно, зайчиха-дружина. Підкажи мені, друже, скільки 
нам треба мати морквин, щоб кожному із нас дісталося по одній?
— А ти поглянь на мою верхню грань.
Заєць нахилився, аби приглянутися, а Кубичок взяв і покотився далі. 
Котиться він, котиться, аж назустріч йому вовк.  
— Ти хто?
— Я — Кубичок-розумничок. А ти хто?
— Я — Вовчик-щасливчик. Пригадую, пощастило мені колись козеня-
тами поласувати. Їхня мама тоді за молочком пішла. Та от не пам’ятаю, 
скільки ж я тоді їх схрумав. Підкажи мені, друже, а то слина з ро та ка-
пає і голова крутиться.

— А ти поглянь на мою верхню грань.
Вовк нахилився, аби приглянутися, а Кубичок взяв і по-
котився далі. Котиться він, котиться, аж назустріч йому 
лисиця.  
— Ти хто?
— Я — Кубичок-розумничок. А ти хто?
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— Я — Лисичка-співачка. Хочеш, я тобі 
гарну пісеньку заспіваю?

— Ні, я усі твої пісеньки знаю, але тобі їх не 
заспіваю. І не проси, хитрухо.

— То, може, задачку розв’яжеш?
— Давай свою задачку.
— Гуляли на подвір’ї сім курок. Я стрибнула туди, і дві курки в моїх ла-
пах завмерли. Скажи-но мені, друже, скільки курей залишилося на по-
двір’ї? 
— А ти поглянь на мою верхню грань.
Лисичка нахилилася, аби приглянутися, хотіла зубами клацнути, але 
не встигла. Кубичок взяв і покотився далі. Котиться він, котиться, зу-
стрічає тебе та запитує:
— Яка сума чисел випала на моїй верхній грані за три рази? 
Пам’ятай, що я не помилявся. Хай щастить!

Впиши назви зображених живих iстот так, 
щоб у виділеному стовпчику дізнатися, кого 
звірі вважають своїм царем.

—  Хіба так читають книжку, 
синку? Ти ж пропускаєш по де-
кілька сторінок!
— У цій казці розповідається про 
піратів, які шукають скарб. Я йо го 
хочу якнайшвидше знайти.

подарунок
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Який харч заховав кіт від мишей?
Впиши його назву, використавши по 
одній літері з назв поданих малюнків. 

— Якщо ти не будеш 
їсти манної каші, 
то я покличу Бабу-
Ягу!
— Невже Баба-
Яга  буде їсти 
таку кашу?!
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Iм’я-сигнал
— А я можу вгадувати вибраний вами предмет серед 
абсолютно однакових предметiв, якi лежатимуть в один 
ряд на столi, — сказала Катя i розклала 5 цукерок. — Я 
ви ходжу з кiмнати, а ви подумки виберіть якусь цукерку. 
Можете мiняти їх мiсцями як завгодно, я все одно вiдга даю, 
яку ви виберете. Цукерки менi самi пiдкажуть, яку ви загадаєте. 
Катя вийшла з кiмнати. Друзi перемiшали цукерки, а потiм вибрали 
другу цукерку в ряду. 
— Просимо, Катю, заходь! — гукнув Денис.
Катя увiйшла i, зробивши кiлька чарiвних помахiв над цукерками, немов 
прислухаючись до їхнього шепоту, вказала на другу цукерку. Оце диво! 
Наступного разу друзi задумали третю цукерку.
— Усе готово, Катю, заходь! — покликав її Денис. 
I цього разу цукерки правильно «пiдказали» Катi ту, яку друзi задума-
ли. Що, вона дiйсно розумiє їхню мову? — дивувалися всi. Насправдi 
пiдка зували їй, звичайно, не цукерки, а Денис, з яким вона була у змовi. 
Зав дання помiчника фокусника полягало у тому, щоб закликаючи Катю 
до кiм нати, ставити її iм’я у реченні на те мiсце, на якому у рядi лежить 
заду мана цукерка. Коли вибирали другу цукерку, Денис вигукував iм’я 
фокусника другим. У другiй спробi, вiдповiдно, третiм.

Кожному малюнку 
відповідає певне чис-
ло від1 до 5. Впиши чис-
ла так, щоб виконувалося 
додавання.

Скільки всього років 
цим трьом любителям 
тортів?

подарунок
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Святкове парi
Обери серед присутніх на твоєму святі одного з хлопців, над 
ким тобі хочеться покепкувати, й урочисто запропонуй парi: 
«Запевняю всiх, що оцей молодий чоловiк не зможе повто-
рити виголошених мною трьох висловiв!». 
— Якi це вислови? — запитає хлопець. 
— Будь-якi, тi, якi я виголошу, — вiдповiдаєш i заохочуєш: — Смiливi-
ше! На тебе надiються всi дiвчата. Спробуй, врешті, втерти менi носа. 
Твій гість може дещо повагатися, але все ж погоджується на парi. Ти 
називаєш першу фразу, наприклад: «Сьогоднi дуже гарний вечiр!». 
Звiсно, що хлопець повторює її, i ти вдаєш, що здивований цим. По-
тiм виголошуєш другу фразу, наприклад: «Вiдзначати день народження 
з друзями завжди веселiше, нiж лише з батьками!» Сказавши це, уваж-
но спостерiгаєш за другом, який, скорiш за все, повторить i цей ви-
слiв. Ти вда єш, що ще бiльше здивований, і раптово вигукуєш: «А от i 
нi! Цього разу ти помилився! Ура, моя взяла!» Хлопець починає виправ-
довуватися, що вiн правильно повторив твій вислiв, замiсть того аби 
повторити i цю ти раду за тобою. Це дозволяє тобі виграти чергове па-
рi та розвеселити сво їх гостей.

Цей старенький клоун 
загубив одну з кульок. 
З чотирьох букв, що за-
лишилися, він склав сло-

во, яке пригадало йому, що 
він — дiдусь. Склади і впиши 
це слово.

— Який ти жахливий! — закричав сер-
дито батько. — Без кінця ставиш за-
питання. Що було б, якби я у твоєму 
віці так поводився з дорослими?
— Можливо, ти зміг би тоді відповіс-
ти хоча б на одне моє запитання.
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