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Івета Мелнічакова

Выдкы ся взяв Колысайко?
– А одкы ся взяв Колысайко?–
просять ся Самко, Сашка, Палько...
О тім вам розповість
малый школярь Янко.
Єдного вечера єм сі пішов лячі,
но знате, як то є – нїт а нїт заспати.
Мамка палцём погрозила,
бы ня дакус пострашила,
но преці лем ня любила,
бо ку мі на постіль сїла,
колысанку заспівала,
а нїжненькым своїм тоном
красный сночок прикликала.
– Снила ся мі школа,
 у школї класа, а в класї
колыска дубова...
...або яворова?
Уж не знам повісти,
просто, стояло там хлопя,
я сі пішов сїсти.
 Стояло, стояло,
моёй мамкы колысанку
тихонько співало,
на ня ся сміяло,
мило позерало...
– Агой, повів єм несміло,
но хлопя мі нияк не одповіло.
Аж кідь єй цїлу доспівало,
руку мі подало,
і так поздравкало:
– Агой, я єм Колысайко,
школярь у тій класї,

де учать ся колысанкы
дїточкы співати.
Но нелем то,
учать ся азбуков чітати, писати,
окрем того знають добрї раховати,
красно малёвати,
лоґічно думати,
і стишкы писати...

– А не хотїв бы єсь
і нам помагати?
Попросив єм ся го,
вера, кус несміло,
но хлопя мі такой
рівно одповіло.
– Ясно, робота вєдно іста!
Но в тім єм ся,
вірьте, і пробрав дочіста,
а не знам, што было дале.

Колысайка можете і вы спознавати.
Як?
Стачіть, кідь наш часопис
будете чітати.

Мілы нашы дїточкы матерьскых школ, 
молодшы і старшы школярї основных школ
Довольте мі пригварити ся Вам в першім чіслї нашого нового часопису про Вас – в Колысочцї. 

Вырїшили сьме выдавати часопис – про забаву і поучіня, котрый бы мав доповнити навчаня русиньского 
языка у Вашых школках і школах. Будеме рады, кідь нам поможете творити часопис Колысочка Вашыма 
словесныма творами і рисунками, а мы перед Вас будеме передступляти творами нашых вызнамных 
русиньскых писателїв і писателёк, поетів і поеток. Думам собі, же взаємно ся нам подарить вытворити 
часопис нелем про забаву, но і про розвиток Вашой творивости і фантазії. Тримайме собі палцї, жебы 
сьме выкрочіли тов справнов ногов по дразї сотворїня інтересного дїтьского і школярьского часопису 
Колысочка. 

Сторінками нашого часопису вас буде од першого чісла спроваджати малый звіздный хлопчік 
Колысайко, котрый ся зродив в снї єдного з вас – школяря Янка з Меджілаборець. І так мож повісти, 
Колысайко пришов iд нам із планеты Сон. Янко з Меджілаборець ся зачав учіти на своїй основній школї 
русиньскый язык і пришло му жаль, же русиньскы дїти не мають свій дїтьскый часопис. І так люде на 
планетї Сон вырїшили послати на планету Земля до країны званой Словакія свого амбасадора – высланця 
Колысайка. Задачов Колысайка буде перевести Вac світом природы і людьского світа, наприклад світом 
наукы, історії і далшых інтересных областей нашого сполоченьского жывота. Віриме, же з ним зажыєте 
вєдно много шумных і хосенных хвіль, при котрых Вам буде добрым сполочником. Вітайте в нашім 

часописї Колысочка K.                     Выдаватель



Русиньска літературна рубріка – проза, поезія, байкы – забавляйкы
Тоту рубріку выдумав про Вас Колысайко зато, жебы сьте собі могли прочітати 

стишкы або інакшы літературны формы од русиньскых авторів ці авторок.

Силво Ердели

Ярь
Ярь нам пришла, мілы дїти, і ожыли лукы,
Теперь вшыткы – до бавлїня і то без розлукы.
Назберайте підснїжникы і дрїбны стокраскы,
А у дворї на черешни направте гомбалкы.

Гелена Ґіцова – Міцовчінова

Смутна гора під Бескідом
Смутна гора під Бескідом
ярьнї справы слухать,
бо з долотком дятель в садї
по дереві бухать.

Же пахоту по долинї
весна розливала,
а із горы буковины
куковка ся взвала.

Прилетїли ластівочкы
з чуджіны до краю,
а весело вітрик-братик
выгравать із гаю.

Наталія Байса

Ярь іде
Стрїтили ся коник і слимак. Слимак 
несе на собі хыжку прикрашену стокра-
сками, незабудками і підснїжниками.
Коник: Добрый день, слимаку!
Слимак: Добрый день, конику!
Коник: О, та твоя хыжка парадна, 

цалком нова.
Слимак: Каждый, хто ня стрїтить, 

завісить мі на ню квіткы.
Коник: Стокраска, підснїжник, неза-

будка, котры суть на тобі, пред-
повідають конець довгой студе-
ной зимы.

Слимак: У траві нас стрїчать весела і 
тепла ярь.

Штефан Сухый

Курятко
Я – жовте курятко,
вы - пупавы білы.
Люблять ся мі люде,
кідь суть мудры, зрїлы.

Выпещене-м, сонцём
на жовтковій страві,
том єм ся стратило
у златій пупаві.

Кідь сьме ся ту зышли
із двоякой файты,
так я буду міле
 а вы будьте файны.

Петро Ялч

Смачна доброта
Ластівка

Лїтала ластівка
кады лем хотїла,
не єдну мушочку
на фрыштик хопила.

А як ся наїла,
сїла сі на дроты,
дость уж было на днесь,
той смачной доброты.

Гелена Ґіцова – Міцовчінова

Зелены віночкы
Уж пришывать орґонинї
ярь з шовком листочкы,
понад лїсы виє красны
зелены віночкы.

Выгравають без престаня
в долинї ярочкы,
же по луцї барвінковій
сїє ярь квіточкы. 



Тяжоба жывота на селї і єй пре-
конаваня ці выходжіня з нёй в 
народных піснях, приповідках, по-
словіцях або танцях указовали, як 
міцно были спяты даколи нашы 
люде з природов...

Ярьня рiвноденность – то уже 
было повне пробуджіня природы і 
чоловіка по довгій і тугій зимі. В 
передхрістіаньскых добах Весна – 
ярь была цалком істо найчаровнї-
ша і найбогатша доба на розвиваня 
народных обычаїв, звыкословности 
і ярьнїх гер із співом. З них іщі до 
першой світовой войны і зачатку 
Чехословацькой републікы было 
в нашых селах знаме „выношіня 
смерткы, ходжіня з кралёвнов, хо-
джіня до поля...“ (село Окружна 
коло Пряшова), гра на „голодар“ 
(село Детрик) і великодны гоя-дюн-
дёвы гры у вшеліякых обмінах в 
розлічных реґіонах выходной Сло-
вакії.

Ярьнї хороводны гры ся бавили 
по цїлій Словакії, но їх обсяг быв 
всягды інакшый. Наприклад в Лю-
тинї коло Сабінова хоровод посту-
пав в двойступі і попередня жена з 
паліцёв поганяла дївчата спереду 
дозаду ... Векшынов на великодну 
недїлю по обідї ся дївкы скликова-
ли на „гоя-дюндю“. По дорозї, яка 
была довга, ся дївчата поставили 
до гусёго шору, вхопили ся за рукы 
і ішли кроком. Спереду все дві 
дївчата з руками зробили брану. 
Як цїлый шор через них перешов, 
тоты дві ся ку шору припоїли і впе-
редї уже далшы дві дївкы тримали 
брану. Коло того співали (напри-
клад, в Миролї, в Бехерові, в Пых-
нях, Вільшавіцї, Торісках, Нижнїй 
Яблінцї, Нехваль Полянцї...) „Гоя 
дюндя, гоя...“

Погляд до нашых 
стародавных
великодных 

традіцій

Родный русиньскый край 
– обычаїв і природы рай

Штефан Смолей 

Домів
Домів є там, 
Де нам добрї жыти,
Де бы сьме все 
Хотїли быти. 

Одкы николи
Не втїкаме, 
І де ся все
З радостёв вертаме.  

Гоя дюндя, гоя

Гоя дюндя, гоя,
Послала нас кралёвна.

Приспів:
Гоя дюндя, гоя,
Гоя дюндя, гоя.

Гоя дюндя, гоя,
Чого же вас послала?

Приспів:
 

Гоя дюндя, гоя,
Ці суть мосты готовы?

Приспів:
Гоя дюндя, гоя,
ці нас през них пустите?

Приспів:
Гоя дюндя, гоя,
Уж суть мосты готовы.

Приспів:

Вера не пустиме,
Слабы мосты маме,
Бы сьте поламали.
Справити не дали.

Кедь їх поламеме,
Справити їх даме,
Што найкраше дївча,
Вам го зохабляме.
(в Выраві – Собі зохабляме)

В Бехерові обміна послїднїх строф:
Даме мы вам, даме,
Од коровы гача

Приспів:

Од коровы гача,
Од кобылы теля.

Приспів:

Мироля



Колысайковы ґерої: Захрань, нас Русинів!

Ваша – наша приповідка

Колысайковы ґерої не мусять знати путовати в часї, ани лїтати, ани 
мати даяку супер силу. То, што мають сполочне, є їх способность помага-
ти другым людём, уважати своє природне оточіня і любити свій родный 
край і людей в нїм.

Такым героём ся можете стати і Вы, нашы чітателї. Стачіть, жебы сьте 
помагали людëм в своїй близкости, жебы сьте не забывали на свої корї-
ня, на своїх предків, главнї на своїх найблизшых, своїх родічів, сородин-
цїв і дїдка з бабков, як і своїх камаратів в школї ці сусїдів дома.

Може ся Вам видить, мілы чітателї, же нас Русинів є ту на Словакії або і в Европі дость. Ду-
маш собі, мілый чітатель /-міла чітателько, же нас Русинів ніч не огрожує? Побісїдуй із своїма 
родічами або учітелями / учітельками, як мож помочі тому, жебы Русинів было веце в нашій красній 
отчізнї, Словакії. Подумай, ці в одповідях на слїдуючі вопросы мож найти таку поміч.

– Як хоронять Колысайковы герої русиньскый язык? Учать ся го в школї?
– Што вшытко роблять Колысайковы герої в школї, жебы ся дізнати о своїй історії?
– Што вшытко роблять Колысайковы герої дома, жебы быти гордыми Русинами?
– Бісїдуєш по русиньскы дома?
– Бісїдуєш по русиньскы в школї – із своїма камаратами?
– Знаєш азбуку? Знаєш чітати або писати тексты в русиньскій азбуцї?

Маріка Костова

Співаючі квіткы
На самім краю світа ся розпрістерать поле, а на тім полю росте стром. На стромі не ростуть ябка, 

грушкы, сливкы або помаранчі, не ростуть на нїм ани фіґы, але співаючі квіткы. Тоты квіткы чудно 
пахнуть, но мають іщі чуднїшу форму, бо вызерають дакус як лелії а дакус як туліпаны. Фарбу не ма-
ють лем червену, ружову, жовту ці помаранчову, але грають вшыткыма фарбами світа од рудой, бела-
вой, зеленой аж по злату. Все, кідь рано выходить сонце, квіткы розтварають свої калихы. Зачінають 
ся перебіговати, котра з них заспівать найкрасшу співанку.

Раз ся на кінцю світа, там, де росли тоты чудесны квіткы, розпадав міцный додж. Так міцно падало, 
же співаючі квіткы мусилы свої калихы стулити довєдна, жебы їх тяжкы доджовы капкы цалком не 
знищіли. Лемже єдна квітка тото не стигла зробити і прудкый додж ї начісто знищів.

Кідь другы квіткы збачіли, што ся стало, кажда з них міцно посмутнїла і од жалю над тов стратов 
выпустила фаребну слызу, бо кідь умре співаюча квітка, єй місце навсе зістане порожнє і нияка друга 

квітка ї не нагородить.
Кідь ся вшыткы фаребны слызы спі-

ваючіх квіток споїли до єдного малого 
потічка і всякли недалеко строму до 
землї, тота ся так потїшыла, же іщі в тот 
день ся на тім місцї зродила прекрасна 
дугова русалка. Потїшыли ся їй нелем 
земля і стром із співаючіма квітками, 
але і сонце і місяць на небі, така была 
прекрасна.

А зато, же і самому небу ся крегонька 
русалка барз полюбила, взяло ножыч-
кы і одстригло фалаток з єй волося. Тот 
пак завісило на небесны ворота, абы ся 
з той красы могли радовати і вшыткы 
люде на земли.

А што вы? Відїли сьте по доджу од-
стригнутый фалаток волося з дуговой 
русалкы? Є барз красный!



Вовчік Васько і сернятко Самко 
В єднім густім лїсї в бескідьскых горах жыла вовча родина старого вовка Василя і вовчіці 

Нацї. Мали троє дїтей – вовчаток. Найстаршого смілого сына Осифка, середушню мілу дївочку 
Марьку, котра ся любила ціфровати перед глядилом каждой млачкы в лїсї, і наймолодшого 
боязливого сына Васька. 

Васько ся любив бавити на лїсных полянках із своїма сородинцями, котры го учіли їмати 
малых зайчіків, нашыроко обходити медведіцю Лару з єй медвідятами і старого самотаря медві-
дя Мана, іґноровати лишку Лізу, кідь вышла із своёй норы з народженыма той яри лищатами. 
Дїти – вовчата зіставали на полянцї дотогды, покы было видно. 

Раз ся бавили на хованкы і брат Осифко з сестров Марьков ся сховали перед Васьком так 
добрї, же ани не збачіли, кідь настала в лїсї ніч і Васько одразу зістав на полянцї сам. Барз ся 
перестрашив. Што мать в темнім лїсї теперь сам робити? Нащастя світив ясный місяць і Васько 
мусив переконати свій страх і выбрав ся глядати свою родину. Но як входив до глубокого лїса, 
чім дале, тым веце ся замотав до гущавы і не знав з нёй найти драгу вон. 

Одразу штось зашухотало перед ним в траві і спід крячка выбігло перед нёго выстрашене 
сернятко. Страчене сернятко Самко. Обидвоми – Васько і Самко, ся наперед напудили єден 
другого, бо в місячній ночі вызерали як блїды призракы. Першый ся потім осмілив вовчік Вась-
ко і приступив ближе ку сернятку, жебы попозерав зблизка на створїня, котре іщі нїгда в своїм 
дїтьскім жывотї не відїв....

Нашы мілы чітателї, теперь Вам Колысайко пропонує продовжовати подля власт-
ной фантазії в зачатій приповідцї. Хто з Вас приповідку зачату Колысайком допише 
по своёму, най нам пошле свій конець приповідкы на адресу: Часопис Колысочка – Časopis 
Kolysočka, Solivarská 70, 080 05 Prešov, kralovaluba@gmail.com.



Дїтьскы співанкы Чом є то так?
Чом комары кусають?

Малы сверблячі кусанцї нам 
роздають лем самічкы комарів. 
Кусають зато, жебы з нас выссали 
дакусь кровли. Тота в собі помі-
щує латкы, потрїбны на вылуп-
нутя із яїчка малых комарчат.

Чом дакотры звірята 
цїлу зиму пересплять?

В тім часї свіщі, медвідї ай 
їжакы собі уже не найдуть ніч 
на їджіня а кожух їх достаточ-
но не охранить перед морозом. 
Зато ся уложать на зимный 
спанок: на містї, де ся схова-
ли засплять і збудять ся аж на 
ярь, коли сонце зачне пригрї-
вати. Самособов, окрем ледовых 
медвідїв. Они суть на зиму 
звыкнуты і кормлять ся інакше 
як нашы карпатьскы медвідї. 
Зато собі можуть потраву найти 
і в зимі.

 Устану я раненько

Устану я раненько,
Умыю ся красненько,
[:Та й так тихенько:].
Я до школы пуйду,
Кедь здорова буду.
[:Та й так тихенько:].
Устану я раненько,
Причешу ся гладенько,
[:Та й так тихенько:].
Устану я раненько,
Приберу ся чістенько,
[:Та й так тихенько:].
Устану я раненько,
Книжкы зложу рyненько,
[:Та й так тихенько:].
Устану я раненько,
Поздоровлю гарденько,
[:Та й так тихенько:].

Чом хавкаєме ?
Затоже сьме унавлены. Нашому тїлу треба велику давку воздуху 

а так мозоґ накаже свалам в горлї, жебы ся натягли. Воздух перей-
де до плюц а гнедь ся чуєме лїпше. Налпы, мышы і гады роблять 
то саме! 

Наісто сьте зареґістровали, же кідь собі чоловік хавкне, так вшыткы навколо, дослова в командї, 
зачінають робити то саме, і кідь ниякых прічін на хавканя не мають? Вызерать так, же хавканя є 
наказливе. 

Учены выяснили, же чоловік, неусвідомлюючі собі, реаґує не лем на 
хавканя, але докінця і на паписане на паперю слово „хавканя“! Найвеце 
склонныма „наказити ся“ хавканём суть люде, котры мають підвышену 
чутливость к пережываню другых. Люде твердшого характеру, котры не 
суть способны представити сі себе на містї другого чоловіка, не суть „на-
казливы“ на хавканя. 

Но што? Хавкли сьте холем раз протягом чітаня того тексту? Кідь нї, не 
думате собі, же сьте вынятком із правила? Достправды проценто людей, 
котры хавкають тогды, кідь хавкають другы, представлює од 45 до 60%. 
Налпы реаґують на хавканя людей лем в 33% припадах, а псы в 72%!

Вубля



Як ся то называть?
Колысайкови є самому на 

Земли смутно і захотїло ся му 
з Вами, мілы чітателї, пограти 
і забавити. У нашых русинь-
скых і словацькых писателїв 
нашов много гер про Вас. В 
днешнїм чіслї Вас наперед 
хоче научіти, як хоцьяк ся мо-
жете вычітати. Кібы сьте ся 
хотїли бавити на хованкы або 
на їманкы, потім ся з Колысай-
ком можете научіти римовати, 
жебы сьте нам часом послали 
до редакції Вашы властны 
віршикы. Потім собі будете з 
Колысайком треновати свою 
памнять і гадати Колысай-
ковы загадкы і головоламы.

Дїтьскы гры 
з Колысайком

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

8.

2.

4.
3.

5.

6.

7.

☻ Ака фука фінде лука, ківа кова кавен дука, ака фук, фінделук, 
кава кола кавен – дук! Єдинчі, двінчі, тринчі, штиринчі, маде 
паде, охман дохман, кривуля дицуля, цицуля, гунцуля, антан, 
тантран, татарика, Америка – пінц! (Ян Лазорік) 

☻ Енікі, бенікі, клікі бе, абр фабр доміне, елце белце до пекелце, 
трай фікс – вон! (Ян Лазорік) 

☻ Еден беден трамбы, якы ты маш ґамбы, еден беден санкы, маш 
брыдкы топанкы а я мам шумны, ходжу поза гумны а ты по 
болотї, мы їме колачї а ты лем паґачі, мы тя не хочеме – вон! 
(Ян Лазорік) 

☻ Еден, беден, коцка – гра. На Дубинї война, коровочкы яловы, а 
лем єдна дойна. На кого то слово впаде, буде нас їмати! (Юрко 
Харитун) 

☻ Еден, єден, быв голоден. Єден, два, быв і я. Єден, три, быв і 
ты. Єден, штири, мышы в дїрї. Вышли з дїры, вшытко зьїли! 
(Юрко Харитун) 

☻ Їмать коцур мышы, што ходять по хыжи. Єдну їмив – задусив, 
другу мав – скору драв, третя мала была – до дїры ся скрыла, 
четверта під мостом, закывала хвостом, пяту взяв, комув дав? 
... Тобі... (Юрко Харитун)

Дїтьскы вычітованкы 
на выряджіня з гры, з ряду, 

на їманкы, на хованкы

Тото є надоба на воду або молоко, яку даколи 
хосновали нашы предкове. То як ся тота надоба 
называть, будете знати. кідь выповните слїдуючу 
тайнічку.

ОВОЦИНА – ЗЕЛЕНИНА
Дай бандурку
– А ты курку
Дай малину
– Ты калину
Дай палату
– А ты лату
Дай мі грушку
– А ты пушку

(горох – порох, мак – кряк, 
рїпу – скіпу, дулю – кулю, 
сливку – поливку, кмин – 
млин)

Научме ся римовати
з Юрком Харитуном 

Дїти собі посїдають до пів-
кругу. Перед ними сидить капі-
тан Колысайко. На копцї мають 
орїш кы або цукерникы. Капітан 
Колысайко ся просить, дїти од-
повідають, жебы слова пасовали, 
значіть, жебы ся римовали. Хто 
придумать добрый рим, бере собі 
орїшок, цукерник, можуть быти 
і камінчікы. Хто їх має найвеце, 
выгравать. 



ПРИРОДА
– Хочу бучкы
Дам онучкы
– Хочу рїку
Дам карїку
– Хочу сїно
Дам колїно
– Хочу грибы
Дам рыбы

(гору – скору, луку – руку, 
калину – солонину, тополю – 
фасолю, липу – скіпу, явор – 
лавор, стромы – громы, траву 
– славу, квітя – смітя...) 

Пелехата красавіця
лужок позлатила
а біленькым пушком 
в маю одлетїла.  /авапуП/

Гелена Ґіцова – Міцовчінова

Перед кым і краль мусить 
коруну зняти? /морезірф 
дереП/

Михал Цоцуля

Што є то таке, што цїлый 
жывот є в корытї? /акїР/

Михал Цоцуля

Як то іде до села, мать то 
рогы зо села. 
Як то іде зо села, мать то 
рогы до села. Што то є? /гулП/

Михал Цоцуля

Єденадцять задач ку рісунку панї Евкы Ілковічовой, 
ілустраторкы нашого часопису

1. Поменуй квіткы на рісунку. 
2. Выберь зо вшыткых квіток – ярьнї квіткы.
3. Выберь зо вшыткых квіток – польны квіткы.
4. Выберь зо вшыткых квіток загородны квіткы.
5. Котра квітка росте на полю, або єй пестуєме 

в загородї?
6. Назвий фарбы квіток.

7. Котра квітка ся ті найвеце любить? 
8. Выдумай стишок на дакотру квітку.
9. Выдумай курту історію о намалёваных 

квітках.
10. Котра квітка ся ті видить найвеселїша? 
11. Котра квітка ся ті видить найсмутнїша? 

Є оно тоненьке, маленьке і 
полодовговасте а в носї дїрку 
має. Што то є?  /алгІ/ 

Михал Цоцуля



К О Д О М Л И Н О К

К И Р У М А Л И Н А

О А А І Ы Л Ч А Л О

Л О К Н Ш А П К А М

О Ы Ы С И О У С А П

Б У Р Я Ї Р К И А Ч

І А С О К Р Е С Л О

Ж А Б А А А Т П О Л

К Н И Ж К А А З Ь А

А В І Т О М О К О Л

Колеса на возї
мусять ся крутити,

та їх треба часто
добрї помастити.
Але чом ты маєш

ручиска брыдкы зась?
Може сам не знаєш,
же то є  _ _ _ _ _ _ _ _.

Вісемнапрямник:

ЗА Д АЧ ІДїти, поможте хлопчікови найти путь 
до школы.

Дїти, зрахуйте квадра-
тикы. Кілько квадрати-

ків є на рисунку вправо? 

В тім простім тестї нашой 
позорности дотеперь подля 
інформацій Колысайка не 
успіло 92 процент людей, но 
Колысайко вірить, же Вы, 
нашы русиньскы дїти, ся не 
дасте заганьбити і повісте 
правилный выслїдок. 

БЬІК КУРКА ПАСТА
БУРЯ ЛОКОМОТІВА ПЕРИНА
ДРАКЬІ МАЛИНА ПУКЕТА
ЖАБА МАЧКА ПСИСКА
КНИЖКА МЬІШ ПЧОЛА
КОСА МЛИНОК ШАПКА
КОЛОБІЖКА МУРИК ТРІСКА
КРЕСЛО ОРЇШОК ЧАЛО

З десятёх швабликів є поставлене 
зображіня хыжкы. Як переложыти 
два швабикы такым способом, жебы 
ся хыжка обернула до другого бока?



Ґрафомоторічны задачі

Дорісуй 
пацяткам 

головы і бріхы 
а вымалюй 

собі рісунок.

Десь дув барз силный вітор і однїс Марекови із стрїхы вшыток 
череп. Поможеш му поправити стрїху? Вымалюй собі рісунок.

Обтягний по точках плїт а дорісуй го подля начатого взору.



Што є діно с авр?
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А як властно такы скаменины взникають?
Кідь діносавр загынув, мнягкы части ёго тїла ся розложыли. Кости дакотрых 

діносаврів ся потопили до багна або піску а через дакілько тісяч років скамянїли. 
Потім о міліоны років пізнїше найдуть учены скамянїту костру. Помалы єй выко-
плють із землї а намыгають ся одганути, як міг тот твор вызерати. 

Много музеїв зоставлює цїлы костры, жебы людём указали, як даколи діносавры 
вызерали. 

Лїтом світом з Колысайком

Діносавры были плазы, котры на Земли жыли довго перед тым, як ся 
обявили люде. Тоты ящуры ту владарили веце як 150 міліонів років а 

вымерли даколи перед 65 міліонами років. Екзістовало много файт діносаврів. Жыли в різных 
часовых періодах другогор а на вшыткых світадїлах.

Слово „діносавр“ значіть в перекладї „страшный ящур“. Першыраз тоту назву поужыв в роцї 
1842 анґліцькый палеонтолоґ (одборник на скаменины) Річард Овен (Richard Owen). Хотїв, 
жебы назва точно означовала огромны роз-
міры могутнїх великых діносаврів. 

Таксамо як і іншы скаменины, і скаме-
нины діносаврів мож часто найти на ска-
лах, де ся камінь зверьха дробив а одкрыв 
так далшы верствы. Скаменины діносав-
рів ся нашли по цїлім світї. Недаво были 
обявлены далшы великы місця в Африцї, 
Монґолії, в Северній Америцї і в Патаґонії. 
То значіть, же учены знають важны інфор-
мації о діносаврах, котры там жыли. Ска-
менины векшынов не представлюють цїлы 
костры. Даколи ся найде лем дакілько ко-
стей а учены мусять самы прийти на то, як 
могли вызерати другы части того звіряти.

Кости з 
ніг такого звіряти 

назначують, якый великый 
мусив тот твор быти.

Рїшіня задач:
с. 8 – тайнічка: ДОВЖАНКА
с. 9 – підснїжник, дикый мак, нарціс, ружа, ва-

сильчік, стокраска, конвалінка, кукіль, фіалка, 
туліпан

с. 10 – вісемнапрямник: КОЛОМАЗЬ 
с. 10 – 40 квадратиків       с. 10 –


