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Обс яг

Дїточкы, доповнийте
справны чісла сторі
нок до бублин ід рісун
кам з обсягу чісла:

Агойтє, мілы нашы камаратя!
Мілы нашы камаратя, приближыли
ся найкрасшы святкы рока, Рожде
ственны, або і по нашому Рістяны ці
Різдвяны свята. Знам, же ся на тоты
святкы барз тїшите і сьте зведавы, якы
дарункы собі найдете під ялічков.
Зима зачала у нас на выходній Сло
вакії прекрасно, нападало много снїгу і
Вы собі можете поставити і снїгуляка –
у вас на дворї, або коло бiтовкы ці коло
школы. Зато сьме вырїшили, же в днешнїм чіслї будете мати
глядати і зраховати в цїлім часописї снїгуячіків, котрых про
вас намалёвала наша ілустраторка. Кедь собі добрї прочітаєте
цїлый часопис, можете ся дізнати, кільео снїгуляків Колысайко
в днешнїм чіслї сховав про Вас. Правилну одповідь собі сконтро
люйте в рїшіню на послїднїй сторінцї часопису. Тот, хто не на
шов вшыткых снїгуляків, няй ся верне назад на першу сторінку
і іщі раз собі їх перерахує. 				
-люк-

Русиньска літературна рубріка
– проза, поезія, байкы – забавляйкы
Петро Ялч

Колячій клубочок
Їжак

Ходить їжак попід стромы,
на колячкы зберать плоды.
Робить засобы на зиму,
бы голодом не загынув.

Людміла Шандалова

Снїгуляк

Петро Ялч

Мамкин хвіст
Вовчок

Бігать вовчок в темнім лїсї,
третїй день за собов,
бо ся стратив своїй мамцї,
зістав сам за водов.

Назберав сі яблок, грушок,
теперь сушить сливкы,
іщі зайде на підпенькы,
бы мав до поливкы.

Высыпали ся звіздочкы
з мнягкой білой периночкы.
Розсыпали, пристелили,
край за три днї выновили.
Дїти крічать: «Гураа, гураа!»
Клічуть Данку, клічуть Юря.
На дворї є радость така поставили снїгуляка.

Голоден по дебрях блудить,
не знать де ся дїти,
хотїв бы уж дашто зїсти,
молочка выпити.

Тот снїгуляк - младый панко,
парадить ся вечур, ранко.
У анцуґу модной значкы
і заспавать настоячкы.
Лем го штоська слабо грызе
капелюх му до оч лїзе,
треба го рекламовати лїпшый горнець з пода зняти.

Не бій ся ніч, мамка знать лїс,
дораз сі тя найде
а уж веце не роб хыбы,
як єсь зробив аде.
А як зачне туга зима,
ляже оддыхати,
наїдженый смачных доброт,
може клюднї спати.

Жебы єсь ся уж в жывотї
ани раз не трапив,
трим ся мамкиного хвоста,
бы єсь ся не стратив.

Петро Ялч

Штефан Сухый

Гостина

Орїшок – шпортовець

Серны

Слухайте ня, дївкы, хлопцї,
шпортовкынї і шпортовцї.

Зышли серны до валалу,
пригнала їх зима,
хотїли бы кус поїсти
пахнячого сїна.
В лїсї всягды повно снїгу,
кормелцї порожнї,
голодують лїсны звірї
в зимі, у морозї,
А так ґазда з добрым сердцём,
што тримать коровы,
взяв вилы і однїс сїна
там – до загороды.
Про несміло смілы серны
зробив дїру в плотї,
подьте ку мі на гостину,
лем позор на дроты.

Гаданку вам до ух пущу,
чом мать орїх скаралущу.

Петро Ялч

Нора

Заяць і ріс
Біжыть заяць луков, лїсом,
утїкать він перед рісом.

Гнедь позад створїня світа
не быв до твердого вдїтый.
Болїло го голе тїло,
як на землю скакав сміло.

Уж є добрї, уж є в норї,
ріс го не мать на обзорї.
Роздумує, де го стратив,
што му зайко выпаратив?

Людміла Шандалова

Моя мамка

Рано встану, протру очка,
слухам наоколо.
Ці уж встала і мамочка,
ці чути єй голос.
Серденько мі підскочіло –
познам ю по ходї.
Быти з моёв мамков – міло,
то сонечко сходить.

Петро Ялч

Розъяснює душу мою,
є пахота в квітї.
Співаночка, пташка з гаю,
што знать веселити.

Порожня пивніця

Зато му прязны* вовіркы
вшыли із листя тренїркы.
З скоры дуба шпорткы шувны
обули му дятлї й жовны.
Орїх з радости горїв,
щі веце скакати хотїв.
Што вам повідати буду:
Не знав біль і выгнав нуду.

Кыртіця

Тоту зиму буде
порожня пивніця,
бо у загородї
гостить ся кыртіця.

Як бы было з чоловіком,
кібы ся він став орїхом?

Робить сі тунелы,
чім нічіть уроду,
ґаздови уберать
із твари погоду.

Тїла рýшаня пробýй,
будь гі орїшок твердый.

Ці-сь воловскый, або з лїскы
бігай, скач, лем не лам кісткы.

Мамка моя, як голубок
воркутить мі в дразї.
Як вітричок, там під дубом,
овлажить ня в спразї.
Одожене кажду хмарку,
што на чело сїла.
Є як вода в чістім ярку,
моя мамка міла.
За усмів єй добрых личок,
за рукы ласкавы,
дякую ті каждый дничок,
Боже вічной славы.

* прязный – úprimný

Ваша – наша приповідка
Ко л ы с а й к о п р и п о в і д к у з а ч н е і н а ш ы з л а т ы ч і т а т е л ї є й д о к і н ч а т ь .

На Святый вечур колись давно в Звалї
В Звалї – горьскім русиньскім селї під Бескі
дом, жыли люде спокійно цїлый рік. Была ту
православна церьков, коло нёй сстояла неве
лика школа, а повыше школы была корчма із
склепом1 і сільскый уряд. В урядї сидїв биров2
Штефан Лукач. Люде сі го выбрали за бирова
зато, же то быв мудрый і справодливый чоловік.
Знав розсудити сусїдьскы незгоды, погрозити
хлопім, кедь собі выпили велё палїнкы і загнали
ся на свої жены до биткы. Штефан Лукач розу
мів людём. Знав помочі ай быдлинї – тїлным ко
ровам ці кобылам, кедь было треба привести на
світ телятко, або гачатко.
Биров Штефан Лукач мав жену – выхырену
красавіцю, котра ся звала Маря. Так як векшы
на родин в селї, і бировова родина была велика.
Мали вісем дїтей. Найстаршый сын Михалко, за
ним дївочкы Вуля і Анька, пак сынове Василь,
Юрко і Іван, a наконець дївочка Марька і сын
Андрійко. Дїти мали велё роботы одмала – на полю і дома. На убочах Бескіда дїти одмала скоро рано
вставали, жебы выгнали вівцї і коровы на пашу, далеко од домів до бескідьскых гор. Од яри до нескорой
осени. Кедь підросли, грабали сїно, або вязали снопы з пшеніцёв за косцями на полю. Молодшы дїти
часто носили на поле їсти – то пирогы, то бандурчаникы з квасным молоком. Кедь нянько із старшыма
братами накладовали высушене сїно на віз, старшы дївкы помагали таксамо накладовати, а тоты най
молодшы, котры приносили на поле обід, потім ся везли на возї наверьх сїна домів. Дїти барз любили
тот час, кедь покошене зерно молотила млатячка, котра ходила од дому до дому по цїлім селї і молотила
пшеніцю або жыто. А в соботу по роботї было было в селї весело, в корчмі серед села была забава. Мо
лодшы дїти ся там ходили на зачатку забавы позерати на танечників і музикантів, но потім їх матери
взяли домів спати.
В осени бирововы дїти, але ай другы дїти із села зачали ходити до школы і менше робили на полю.
Школа стояла коло церькви серед села на березї. Была то школа невелика, з двома класами. Коло нёй
была невелика деревяна хыжа, де бывав учітель Іван Митрик, із своёв родинов. Вшыткы дїти ся тїшыли
на школу, бо учітель Митрик быв барз добрый. Учів їх писати, чітати, раховати, спознавати природу і
історію Русинів. І так рік скоро збіг, аж ся заставив на Різдвяны свята.
В школї з учітелём і в церькви з попом ся звальскы дїти научіли колядкы і рождественны вінчованя.
Мамкы їм пошыли красне біле шматя з высокыма златыма шапками, жебы ся вболокли за бетлегемцїв,
биров Штефан Лукач із найстаршым сыном Михалком принїс до школы із лїса красну ялічку і завісив
ю до середины векшой класы на деревяну гряду. Дїти із учітелём попарадили ялічку червеныма яблоч
ками, воловскыма орїхами і повторёвали колядкы і вінчованя, жебы на Святый вечур могли ходити
колядовати людём в селї. Не знали ся авкурат догварити, хто буде того року вдїтый за чорта. Учітель
выбрав наконець чорта із старшых парібків. Пришов Святый вечур. Вшыткы бетлегемцї ай з учітелём
ся зышли ся перед школов, одкы ся мали выбрати колядовати од дому до дому. Было їх довєдна дас
двадцять. Нараз зачули за школов якысь чудны голосны звукы. Меншы дїти ся напудили і побігли ся
притулити ід учітелёви, векшы ся заставили і позерали, што ся приближує ку ним споза школы з такым
ломозом і гуком.
-люк-

Дїточкы, вашов задачов буде доповісти панї учітельцї або панови учітелёви і своїм сокласни
кам, што ся то ближило ід колядникім споза звальской школы? Чом ся зышли якраз перед школов?
Як довго потім могли ходити од дому до дому колядовати і вінчовати?
Найінтереснїше докінчіня приповідкы, котру Вам зачав бісїдовати Колысайко, пошлийте на ад
ресу редакції: Часопис Колысочка, Solivarská 70, 080 05 Prešov або на мейлову адресу: kralovaluba@
gmail.com. Tїшиме ся на Вашe докінчіня Колысайковой новой приповідкы.
1 склеп – сільскый обход з розлічным товаром.
2 биров – староста в русиньскых селах до Другой світовой войны.

Родный русиньскый край
– обычаїв і природы рай

Погляд до нашой історії
Русиньскы Рождественны свята
Мы, Русины, сьме найзападнїшы выходны
Славяне на теріторії Европы і на Словакії представ
люєме народность, котра є в словацькых условіях
унікатна. Нашым писмом є кірілiця (азбука), писмо
выходных Славян. Іншы Славяне в Европі хосну
ють латиньске ґрафічне писмо. Окрiм того сьме
здїдили по нашых предках і набоженство выход
ного обряду, котре є споєне з кіріло–мефодійсков
традіціёв, практікованов інакше, як у векшыново
го – словацького народа. На теріторії Словакії лем
ґрекокатолицькы і православны віруючі хоснують в
літурґічных текстах елементы церьковнославянь
ского языка. Церьковнославяньскый язык як пер
шый літературный язык Славян в Европі походить
із 9-го стороча. Церьковнославяньскы впливы мож
найти і в нашых рождественных звыках.
Ґрекокатолицькы Русины до 70-х років 20-го сто
роча славили Рождественны свята подля старого
юліяньского календаря. То значіть, же о 13 днїв не
скорше як западны хрістіане, котры славлять под
ля ґреґоріяньского календаря. Но днесь уже лем три
ґрекокатолицькы села славлять Святый вечур 6-го
януара: Ялова, Стриговець і Шмыґовець в снинь
скім окресї Пряшівского самосправного краю. До
недавна то было і село Руськый Грабовець в окресї
Собранцї Кошіцького самосправного краю.
Векшына православных Русинів святить Рожде
ство дотеперь подля юліаньского календаря.

Якы суть стародавны звыкы
на русиньскы Різдвяны свята?
Різдвяным святам передходить прісный піст, по
добный як перед Великоднём, но є куртшый. Пра
вославны Русины го дотримують 40 днїв перед Рож
деством. В тім часї католицькы хрістіяне славлять
Адвент.
На Святый вечур у ґрекокатоликів – 24-го де
цембра, такой як ся змерькне, зачінають ся першы
рождественны обряды. В дусї старых звыків ґазда
перед Святов вечерёв послїднїй раз обышов до
машнї звірята і принїс до хыжы сніп соломы. Дав
го до хыжы коло ялічкы, або під святочный стіл. В
дакотрых русиньскых реґіонох ґаздыня положыла в
сїнёх1 ланцок до кругу як сімбол споїня родины і
доброго господарьства, в іншых реґіонах ґазда споїв
желїзным ланцком ногы святочного стола што быв
тот самый сімбол. На рождественнім столї коло при

правленых семох
або девятёх ходів
різдвяных страв не хыбило зерно як знак богатого
уроджая.
„Ід зачатку різдвяной вечерї належало і умытя в
потоцї. Вшыткы – цїла родина, сьме пішлы к пролу
бу, котрый отець перед вечерёв прорубав в ледї по
тічка (такы силны были даколи зимы в русиньскых
селах, де течуть горьскы потічкы, котры уж днесь
цалком не замерзають як даколи). Вшыткы сьме
ся помыли студенов водов. Мати принесла в дзбанї
воду і жменю піску із потічка домів. Быв то рітуал
очісты і здоровя родины“, – споминав русиньскый
літерат Василь Хома в розговорї із своёв дївков
Танёв Рундесовов, котрый вырастав в селї Микова
в окресї Стропків. І днесь многы Русины жыючі в
містах дотримують тот звык і перед святов вечерёв
ся мыють студенов водов.
Саму Святу вечерю зачінав господарь або ґазда
запалїнём свічкы і сполочнов молитвов. Потім ґаз
дыня вызначіла медом хрестик каждому з родины
на челї про щастя в тім роцї із словами: „Хрістос
раждаєтся“ і каждый одповідав: „Славіте єго.“

Свята вечеря із семома або девятёма
ходами їдел і звыкы на русиньскы
Рождественны свята
Подля русиньской традіції ся має на рождествен
нім столї вычеряти девять страв. По ческу з домаш
нїм або днесь частїше купленым свіжым хлїбом (не
з оплатками як у Словаків) і медом ся їла в дако
трых реґіонах тіпічна мачанка – поливка з гри
бів вареных в росолї2. Но наприклад в Осаднім в
сниньскім окресї ся на Рождественны свята варить
доднесь шпеціална грибова поливка із помолотых
грибів вареных в росолї з ріжов і помащена маслом.
В іншых русиньскых реґіонах варять пістну гри
бову поливку з капустов, або студену сливкову по
ливку, сливчанку, або горохову поливку, інде піст
ну, барз густу фасолёву поливку, котра ся варить
скоро цїлый день, із сушеныма сливками. Всягды
меджі Русинами ся їдять повнены пирогы, часто
татарчаны3, повнены із сыром4 або помащеныма
бандурками. В послїднїм часї даґде їдять і печену
рыбу з бандурковым шалатом. Всягды ся їдять бо
балькы з маком і кыснуты печены закручаникы –
колачі повнены з маком, сыром або ворїхами. До

1 сїни – ходба меджі переднёв хыжов і кухнёв, одкы ся часто входило і до пивніцї, і на під.
2 росіл – вода із квасной капусты.
3 пирогы з пшенічной мукы, до котрой ся придавало кус татарчаной (pohankovej) мукы.
4 pirohy s tvarohom.

рослы могли по постї выпити і погарик палїнкы.
Даґде по вечери, даґде іщі перед вечерёв ґазда
розложыв в хыжи, главнї під столом солому і до
нёй высыпав орїхы, котры там дїти глядали і ра
довали ся, кедь їх нашли. Солома сімболізовала,
же Ісуско ся народив в Бетлегемі на соломі. Дїти
в соломі нелем глядали орїхы, но і лїгали собі до
нёй із загловками і бавили ся, же сплять, або там
наїджены і поспали. Дарункы під різдвянов яліч
ков были в традічных русиньскых селах скромны,
векшынов – овоцина, воловскы або лїсковы орїхы,
пулїхы, даколи і чоколада... Днесь і у Русинів дїти
під різдвянов ялічков находять много дарунків –
грачок, облечіня, козметіку, но і предметы выпо
чтовой технікы.

Літурґія на Рождество
Русины славлять Рождественны свята три днї.
Русины ґрекокатолицькой віры день по Свя
тім вечорї называють Різдвом або Рождеством –
народжіня Ісуса Хріста. В тот день ідуть рано на
Утреню літурґію, вечур на Вечурню. Далшый день
ся то повторює. Літурґії ся співають в церьковнос
лавяньскім языку з елементами русиньскых діа
лектных слов5. Православны Русины зачінають
славити Рождество день перед Святым вечером
(6-го януара – 13 днїв по 24-ім децембрї) літурґіёв
званов Велике повечеріє посвячінём хлїба, пше
ніцї, вина і олїю нескоро вечур. 6-го януaра перед
Великым повечерієм засядуть за святочный стіл
і їдять прісно пістны їдла. 6. януара дотримують
найстрогішый піст. Святый вечур зачінать про
них 7-го януара, коли ідуть на святу літурґію з на
годы свята „Рождества Хрістова“ (народжіня Ісуса
Хріста) і співають рождественны піснї, коляды.
Точна назва того свята у православных є „Рожде
ство Господа, Бога і Спаса нашего Ісуса Хріста“. В
православній церькви не славлять Північну літур
ґію. В тот день ходили в русиньскых валалох од

дому к дому бетлегемцї, котры приносили вшыт
кым людём в селї поздравы у формі вінчованя і
красных колядок. Люде сі здравлять в тот день
„Хрістос раждаєтся!“ і одповідають сі „Славіте єго!“
По тім святї, 8-го януара зачінать другый рожде
ственный день называный Собор пресвятой Бого
родіцї, котра є домінантнов поставов Рождествен
ных свят. Третїй день свят, 9-го януара є про них
сімболічно присвяченый Святому першомученико
ви Штефанови. Рождественны свята у них тырва
ють до Богоявлїня (Zjavenia рána) – 19-го януара (у
римокатоликів є 6. януара свято зване Traja králi).
Треба обдивлёвати, же і в часї ґлобалізації собі
православны Русины вхабили і заховали звыкы
і традіції своїх предків із доб св. Кіріла і Мефо
дія. Нелемже славлять свята подля юліяньского
календаря, но їх літурґічным языком є церьков
нославяньскый язык хоснованый цїлы стороча
предками Русинів. Унікатны церьковны співы –
простопініє, котры знаме лем на нашій і близко
нашой теріторії, ся можуть стати частёв світовой
културной дїдовизны UNESCO.
-люк-

Колысайковы вітязї: Помож старым людём перед Рождеством
На Рождественны свята хотять вшыткы люде быти із своїма найблиз
шыма. Но много людей жыє осамочено і якраз тым людём є барз смутно
на родинны Різдвяны свята. Зато вам, мілы нашы чітателї, пропонуєме,
побісїдовати в школї з панї учітельков або паном учітелём о найблиз
шім заряджіню про старых людей, днесь гвариме чуджім латиньскым
словом – про сеніорів, і подумати над тым, як бы сьте праві вы могли
помочі пережыти опущеным старым людём Різдвяны свята приємно.
Подумайте над тым, якы дарункы бы сьте їм могли приправити. Ко
лысайко собі думать, же найкрасшым дарунком про опущеных старых
людей є приязне слово. Зато бы сьте з вашыма учітелями могли про них
приправити рождественный проґрам і піти до Дому про сеніорів заспі
вати красны русиньскы колядкы і завінчовати їм. Можете ся іншпірова
ти і нашым 10-ым чіслом Колысочкы.
Што думате, было бы то тяжке про вас, мудры і добры русиньскы дїти,
приправити про старых людей у вашім селї, містї або в Домі про сеніорів
у вашій околіцї рождественный проґрам і намалёвати про них рісункы о
Вашій родинї або о вашій школї?
-люк5 Такый язык ся называть церьковнославяньскый язык карпатьской редакції.

Д ї ть с к a с пів ан кa
Святый вечур

Музика і управа тексту: Штефан Ладіжіньскый*

Святый вечур не такый,
як другы вечеры
В воздусї ся мішають
святости і чары.
/:В воздусї – святости
святости і чары. /:
Свічка в зернї на столї
з світлом Віфлеєма
наскрізь вшыткых просвітлять,
в хыжи кус із неба.
/:В хыжи кус – в хыжи кус
в хыжи кус із неба/:
І завидить звіринка,
ставши на край лїса:
Посмотрийте, днесь людём
Господь народив ся!
/: людём днесь, людём днесь,
Господь народив ся!/:
Выгварям свій: Отче наш
й я – мале створіня,
бы в мі зышло насїня
того, што створив ня.
/: Насїня, насїня
того, што створив ня/:

* Сухый, Штефан: Азбукарня. Русин і Народны новинкы, Пряшів, 2004, с. 25-26.

Д ї т ь с кы гры з Колысайком
Колись давно, а даґде і днесь
ходять ґаздове перед святым ве
чером вырубати на потік дїру до
леду, жебы ся вшыткы членове родины могли умыти в студеній водї. То зато, жебы были
цїлый рік зродовы і свіжы як тота вода. Така дїра до леду ся робила і на свято Богоявленія
(в дакотрых реґіонах называне Водокши або Йордан), коли священик на рїчцї посвячовав
воду – тзв. Йорданьске свячіня воды. Потім собі люде до кантяти наберали свяченой воды з
вырубаной дїры в потічку і брали домів. Днесь ся повекшынї святить вода у великій надобі
в церькви, одкы собі люде тоту воду наберають. Русины на Підкарпатю ся до такого змерз
нутого посвяченого потока в котрім є вырубана дїра, ходять цїлы намочіти, так як то робив
Хрістос в Йорданї. А як ся у нас называть тото вырубане місце? Одповідь найдете в тайнічцї.
-зц-

Як ся то называть?
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1.

2.

2.
3.

3.
4.
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6.

6.

Юрко Харитун
ВІНЧОВАЧКЫ
Я бы вам красно завінчовав,
кібы-м із той вашой доброты
покоштовав.
Наллїйте мі повно до фінджі,
та вам повім вшыткы вінчі.
Вінчую, вінчую,
бо на пецу ковбасу чую.
Перестану вінчовати,
кедь дасте покоштовати.
Вінчую, вінчую
на тот Новый рік,
жебы вам выпав
з пеца бік.
Серенчу вам, Боже дай.
Жебы ся вам куркы несли,
жебы ся вам родила пшенїця
і біб!

Сніп при снопі,
копа при копі,
ґазда меджі копами,
як місяць меджі звіздами.
Поклоняю ся вам,
честны Русины,
і Бога перепрошаю,
бо через ваш поріг вступаю.
Я ту не сам.
І братя мої, позерайте!
Такых в ниякій країнї
не мож найти.

СКОРОГОВОРКЫ
На бéрезї
дві берéзы,
коло вóды
дві лобóды.
А на двóрї
топоры.
Розрубайте кымáк1,
так, так, так.

Януар –
замерз Попелвар.
Фебруар –
тыж го мордовав.
Пришов марец –
замерз му палець.
А на апріля –
буде хвіля.
Прийде май –
буде рай.
Што бы было,
кібы ся не робило?
Што бы было?
Добрї бы ся жыло.
Лем єдна річ2 є в тім,
кібы їсти не треба было.
Кедь є в горчіку,
не треба палічку.
А як спати,
треба ремінь брати.

1 Старый спорохнавітый пень. О чоловікови даколи гварять, же є глухый як пень або як кымак.
2 По словацькы – vec.

Д ї т ь с кы гры з Колысайком
1. Вісемнапрямник Юрка Харитуна
Із Пряшова аж до Снины,
зайдеме і до долины,
АҐАТ, БАРАН,
БЕРЕЗА, БРЫЛА,
БОРСУК, ГОРБ,
ДОЛИНА, ІВАН,
ІКОНА, КЛЕН,
КОБІЛЧА, КОЛОС,
ЛУКА, НЕБО, НОГА,
НОТЕС, ПОЛЕ,
ПОТІК, РІЧКА,
РОСА, СЇНО, СОВА,
СОВЯ, СОКОЛ,
СТАН, ТРАВА, УЛІЧ,
ЯВОР, ЯСЕН

де жыють нашы Русины.
Перед нами _ _ _ _ _ _ _ _ _.
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3. Найдий тїнь, котрый належить роботови і обрісуй го фарбічков або фіксков.

4. Прочітай речіня і напиш до рамика, котра чія хыжа. На порожнє місто напиш, якой фарбы є хыжа.
Хыжа Матєя має 5 облаків. Матєй має авто. Матєёва хыжа має
______________ фарбу.
Хыжа Янка має єден выгляд і має гомбалку з колеса. Янкова хыжа
має ______________ фарбу.
Хыжа Діаны має ґараж і не має на дворї стром. Діанина хыжа має
______________ фарбу.
Хыжа Софії має єден воблак і коло нёй є будка. Софіїна хыжа має
______________ фарбу.

2. Пороздумуй, што треба додати до квадратика з точков?

Д ї т ь с кы гры з Колысайком
5. Обыйдий блайвасом передрісованы сімболы і нарісуй їх
в порожнїх квадратиках: ножычкы під попков, цукерник
над матріошков, квіточку справа од музиканта, морков злїва
од коника, ялічку меджі вовірками, черешнї над потятами,
а курята під когутиками.

Вымалюй собі рісунок.

6. Обрісуй по точках взор уліты і потім дорісуй слимачіків.

7. РЕБУСЫ: Замінь рісунок
такым словом, што він означує. Звіздочкы значать буквы в
слові, котры не грають в ребусї
жадну роль. То значіть, же їх
не треба хосновати. Указують
на місто в слові, де ся тоты буквы находять. Кедь перед рісунком, значіть, перед потрібныма про тебе буквами. Кедь за
рісунком, значіть потрібны про
тебе буквы стоять в слові перед
звіздочками. Ноты треба замінити за склады, якым они на
нотовій основі одповідають.

Допиш речіня:
Мати ________________ на пирогы.

Д ї т ь с кы гры з Колысайком
8. Софія, Діана і Петра люблять чоколаду, бананы і мед. Нарісуй лінійку меджі дївчатами і їх
облюбленыма їдлами, кедь знаєме, же Софія не любить бананы, Діана не любить мед а Петра
дала свою чоколаду Софії.

Софія

Діана

Петра

Лїтом світом з Колысайком
Рождественны островы*

Дораз ту маєме Рождественны
свята а я бы їх хотїв пережыти на
даякім інтереснім далекім містї.
А представте собі, што єм нашов.
Рождественный остров! А докінця
не єден, але рівно два! Гыммм...
Лем проблем є, же суть на іншых
місцях, так в єден рік бы єм то як
бач не стиг. Хыбаль, жебы єм на
єднім острові славив Рождество
за ґреґоріяньскым календарём –
25. децембра а на другім за юліянь
скым календарём 6. януара. Так бы
єм і много путовав і двараз Рожде
ство міг ославити.
Першый Рождественный остров
ся находить в Тихім океанї. Назы
вать ся і Кірітіматі а приналежить
ід републіцї Кірібаті. Представте сі,
же є єдным з найбівшых кораловых
островів на світї. Остров обявив на
Рождественны свята в роцї 1777
леґендарный анґліцькый капітан
Джеймс Кук (James Cook). На ос
трові ся находять осады з барз ін
тересныма назвами. Наприклад,
глaвне місто острова ся называть
Лондон а далшы міста Поланд, Ба
нана, Паріс і іншы. Хоць тото місто
має шумну природу і плажи, туріс
тів ту аж так много не є. Фурт є ту
30 ступнїв, так роздумую як бы єм

* Vianočné ostrovy.

собі поставив снїгуляка. Хыбаль з
піску. Піскуляка, га-га-га. Но і тот
при такій теплотї скоро высхне а
розсыпле ся. Гмм... Мушу порозду
мовати.

Другый Рождественный остров
ся находить в Індіцькім океанї не
далеко од Австралії. І тот остров
быв обявленый на Рождественны
свята але о веце як сто років скорї
ше, в роцї 1643. Назву му дав море
плавець Віліем Майнорс (William
Mynors). Веце як половину остро
ва творить народный парк. Нахо
дять ся ту великы плохы доджовых
пралїсів, высокых скал і дакілько
яскынь. Суть ту і прекрасны плажи
з білым піском. Зась ідеалны на по
ставлїня Піскуляка. J
Кібы єм ту ішов, так наісто піду
і до главного міста острова Flying

Fish Cove, котре в перекладї зна
чіть Затока лїтаючой рыбы. А іщі
бы єм ся ту міг потапляти і відїти
много коралів і морьскых рыб. На
острові жыють люде многых народ
ностей, зато ту мож зажыти різны
традіції. Ославлюють ся ту свята
як хрістіаньскы, так будгістічны,
мослімскы і таоістічны. Од децемб
ра на Рождественнім острові співа
ють і рождественны колядкы, но
істо не тоты нашы.
Кедь над тым так роздумую,
може зістану радше дома. Не знам
сі представити, де бы єм на плажи
варив грибы з капустов, мачанку
ці місив на пирогы. Мыти бы єм
ся ішов намісто ледового потока до
теплого соленого моря. То не є оно.
Видить ся мі, же на тоты островы
бы єм мав іти через лїто – на до
воленку. На святкы треба быти з
родинов, тїшыти ся єден другому,
славити народжіня Ісуса в нашых
церьковках і вечеряти за нашыма
звыками нашы традічны їдла. А
потім з родинов коло выпарадже
ной ялічкы чекати на колядників і
співати Коли ясна звізда...
-зц-

Зробте собі самы!
Вырабляме на Рождественны свята
Солена пошткартка
В часї рождественных свят ці нового рока можеме потїшыти своїх знамых
властноручно выробленов пошткартков, де напишеме желаня яке хочеме.
Днесь вам укажеме єден з можных способів як собі выробити просту пошт
картку. Вы потім уже тот способ можете обмїнёвати за іншы, напр. выробити
пошткартку, котра ся буде отваряти і буде напр. на народенины.

БУДЕ НАМ ТРЕБА: выкресы – білый (не сміє быти з крейдового папіря, іде
алнї є аквареловый папірь) і фаребный, аніліновы фарбы, акріловы фарбы – білу і
фарбу яка нам буде пасовати ід поздраву, пензлик (щетець) – векшый округлый ч. 12
і тононькый округлый ч. 0, фікску або ґелове перо на выписованя, ножычкы, клей
(лїпидло), лінійку (pravítko), сіль і декорачны налепкы
ПОСТУП:

1. На зачатку собі намочіме під водов білый
выкрес. Положиме го на ґумовый обрус і зачіна
єме за помочі великого пензлика (щетця) і воды
розпивати аніліновы фарбы. Пензликом не му
симе малёвати, стачіть нам пензлик, намоченый
у водї і фарбі, прикладовати на мокрый выкрес а
фарба ся буде розпивати.
2. Потім на іщі мокрый рісунок насыплеме сіль.
Тота нам зачне розъїдати фарбу навколо себе, а
як высхне будуть ся кришталикы соли на нашій
пошткартцї краснї блискати. Выкрес зохабиме
поряднї высхнути – може то быти і пів дня, зале
жить од того як много воды на нїм зістало.
3. З фаребного выкресу собі одміряєме і вырїжеме
пошткартку з довжками боків 15 х 10,5 центіме
трів, а з білого выкресу меншу – 12 х 7,5 центіме
трів. Тота біла менша картка нам буде служыти
на выписованя вінчованя. Можеме самособов і
обернути фаребность вырїзаных карточок. Зале
жить на тім, котру хочеме мати здоблену. Мен
шу карточку налїпиме приближно на середину
клеём на векшу.
4. З высхнутого помалёваного выкресу собі повырї
зуєме взоры, якы ся нам люблять.
5. Тоты взоры налїпиме на переднїй бік нашой по
шткарткы.
6. Докреслиме і выпишеме переднїй бік пошткарт
кы. Можеме так зробити з фіксков, пензликом
і акріловов фарбов або ґеловым пером. По за
схнутю маєме перед нашой пошткарткы готовый.
7. Наконець выпишеме пожеланя на задню страну
нашой пошктарткы і долїпиме декорачны налеп
кы.
-зц-

Рїшіня задач:

А солена пошткартка є приправлена на одосланя, уж
лем з нёв до коперткы (обалкы) і шуп-шуп на пошту.

с. 8, – Тайнічка: ПРОЛУБ
с. 9, – Вісемнапрямник: ПОЛОНИНЫ
с. 11, РЕБУСЫ: – РЕКРЕАНТ, ЗАМІСИЛА
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