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Часопис про русиньскы дїти
КолысочкаКолысочка



Агойтє, 
мiлы нашы 
камаратя! 

Мілы нашы дїточкы, 
отворьте собі тогорочну 
Колысочку – про забаву і поучіня i 
глядайте з нами бобрункы, котры 
поховала наша ілустраторка 
Евка Ілковічова в цїлім часописї. 
Будете собі мочі прочітати 
стару знаму приповідку  
о Черверній Хусточцї, но може 
будете зачудованы, як автор 
Йожко Єнчо змінив їй класічный 
обсяг і може ся при єй чітаню  
і засмієте. Ребусы і задачі про Вас 
в тім чіслї приготовила наша 
редакторка Зденка Цітрякова. 
Няй ся Вам добрї чітать наше 
друге тогорочне чісло Колысочкы. 

-люк-

Обсяг
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Під кошату грушку
бабка Зузка сїла,
а на очі собі
окулярї здїла.
Новинкы до рукы
якысь собі взяла,
бы дашто о світї
нове почітала. 
Чітать помаленькы,
бо уж кус забыла, 

бо то уж барз давно,
як у школї была.
Чітать, та лем чітать,
аж ся так змучіла,
же зо злостёв 
новинчиска
од ся одшмарила. 
А бабчины внуци
на грушцї сидїли,
вшытко тото чудо
барз добрї відїли. 
З грушкы зоскочіли,
правду єй повіли:
-В тых новинках, бабко,
новот не найдете,
новинкы суть стары 
й наспак їх тримлете. 

Бабка і новинкыРусиньска літературна рубріка 
– проза, поезія, байкы-забавляйкы

Івета Мелнічакова  

 Загадковый припад

Заблуджене пташа

Іщі перед тыжднём
перо ся стратило,
нихто нияк не знать, 
де вно ся подїло. 
Не є у шуфлику,
не є в перечнику, 
не є ани в ташцї,
ани на столику.

Жебы собі было
В котрім-сь гокерлику? 
Нїт, ани там не є!
Представте сі, ниґде не є!!!
Під скріню не впало, 
мача го не взяло, 
вызерать то важнї, 
же ногы дістало (?)...
Як бы ся то, дїти, 
вырїшыти дало? 

Маленьке пташатко
мамку не слухало,
без єй доволїня
з гнїзда ся выбрало. 
Кус сі погуляти,
кус ся поіграти
а може і мушку
на вечерю найти...
Але же саменьке
нїґда не лїтало, 
не чусо, же домів
трафити не знало. 
А мамка, як то зістила,
же у гнїздї не є
єй дїтина міла,
такой ю ішла глядати
І мушку  світлушку панькати,
абы єй ішла світити,
бо уж тмиско
в цїлім лїсї. 
Інакше ріскує,
же свою дїтину
уж не догодує!

Світлушка не лїнюховала,
такой лампашик
із коморкы взяла,
бо бідну матїрь сановала.
І она дашто подобне зазнала,
кедь свого світлячка
по лїсї глядала. 
Не бійте ся, дїти,
Добрї то скончіло,
а нашого пташка 
то понаучіло.
Же нїґда не сміє
од мамкы втїкати
а єй цїнны рады 
мусить к сердцю брати.

Сидить Янчо коло стола,
дримле над танїром:
-Чом мам їсти, што не люблю –
галушкы зо сыром? 

-Кедь не любиш,
та їх не їдж,-
мама му повідать,
-лем мі потім, сыну, не плач,
же ті в брїсї штоська іграть!

-Чом бы-м мав плакати?
А в брїсї? 
Там мі ніч не буде грати!
Буду їсти то, што люблю! – 
зачав мудрвати. 

Взяв до рукы чоколаду,
до другой лизатко,
до кешенї цукерничкы,
тай до ташкы дашто. 

Пішов з дому, 
на двір вышов, 
гет за камаратом,

онедовго назад пришов,
з превеликым плачом. 

-Брїх ня болить,
дайте їсти, 
або пити дашто!
Посануйте ня кус, прошу,
бо умру вам такой.

Мама гварить:
А што їсти?
Ці галушкы?
Кедь ты гварив, 
же ся ті з них 
Роблять в брїсї 
мышкы?

-Што по мышках,
то неправда,
то я так фіґлёвав.
Лем мі дайте галушочкы,
холем дас дві ложочкы!
Лем мі дайте галушочкы,
холем дас дві ложочкы!

Выберавый Янчо
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Де бы лем то могло быти, та бы то 
уже істо і было, была раз єдна червена 
хусточка...

А предцї днесь дістала Червена 
Хусточка важну задачу. Но тадь чітайте 
дале, вна вам то повість сама: 

Мамка моя ня послала із кошичком 
за моёв бабков, жебы-м їй однесла обід, 
бо нам даяк похворїла і іщі ку тому 
днесь і вісемдесятку ославлює,  – повіла 
Червена Хусточка і скакала притім із 
кошичком од радости. 

В кошику мала Червена Хусточка 
вшытко можне: бананы, компот, 
червене вино на тлак, алпу на колїна 
і французькы бандуркы на тепші. 
Но а Хусточка ся із тым провіантом  
выбрала за бабков. Не хотїло ся їй іти 
навколо, та то взяла через густый лїс. 
Но і як то вже вшыткы добрї знаєте,  
в лїсї на ню стеріг вовк. 

Но авкурат ту є в знамій припо-
відцї маленька зміна. Вовк ся нам 

перед тыжднём одстяговав до ЗОО 
до Кошіць, таже на Червену Хусточку  
з густой хрящіны мусив днесь 
выскочіти медвідь, бо малины, ягоды 
і лїсный мед нам іщі в лїсї гев-там 
ростуть. Но наш медвідь не є лем 
такый обычайный медвідь, він має 
вовчі заміры... Він є неувірительно 
небезпечный і кровлижадный, інакше  
є то добрачиско од кости. 

Медвідь заставив Хусточку і по-
просив ся єй як вовк: 

Де ідеш, Хусточко? Де?
За бабков моёв іду, гей вера, вовчіку 

ці властно медвідьку, дай лабку... – 

поправила ся Хусточка. 
А де бывать твоя стара добра бабча, 

де? – конверзовав дале медвідь. 
За лїсом, на Покошеній лучцї 18, 

окрес Снина, Пряшівскый само-
справный край1, штат Словакія, член 
Европской унії і... – розбісїдовала ся 
Хусточка, но медвідёви то стачіло. 

Добрї, добрї, тото мі стачіть... Не мам 
коли ту теперь з тобов дішкуровати, бо 
мушу втїкати... задумав ся медвідь, же де 
бы так міг утїкати... бо мушу іщі утїкати, 
жебы єм стигнув выти на місяць, – 
потїшыв ся, кедь то так файно выдумав.  
І стратив ся в малинічу так фрышно, же 
то Хусточка ани не збачіла. 

Бо медвідь є інакше майстром світа 
у шпрінтї. Но і праві про тоту свою 
скорость стигнув медвідь влетїти до 
хыжы ід бабцї, раз-два ю зъїв, переоболїк 
ся до бабиного шурца і бабиной хусткы 
і лїг собі до єй постелї, як кебы ся ніч не 
стало. 

Кедь Хусточка пришла, увідїла 
одхылены дверї, та уж од них перестра-
шено крічала: 

Сервус, бабко моя злата, то єм я, 
твоя дївочка, Червена Хусточка!

Но конечнї, же єсь ся дотеріґала, 

думала єм вже, же ту вмру голодна, – 
повів медвідь так як вовк і дакус і так як 
бабча, причім підкреслив слово „вмру”.

Ёй, бабко моя, тадь кедь так далеко 
бываш. Шатовала єм з повных сил, но 
скорше як 21 км за годину єм не дала. 
Подам ті банан?

Но медвідь не чекав на поданя, 
раз-два із ногов єй вырвав з рукы 
цїлый кошарик і зъїв банан із лупков, 
французьскы бандуркы із тепшов, 
компот із склянков, червене вино із 

фляшков, алпу, што мала быти на колїна 
і червену хусточку Червеной Хусточкы, 
што єй впала до кошарика як шатовала. 

А тото вшытко ся стало так фрышно, 
же ся Червена Хусточка не стигла 
попросити тоты вшыткым знамы 
вопросы, же чом вовк (медвідь) мать 
такы великы бавусы / зубы, чом має 
такы червены / великы вочі, чом мать 
такый замащеный пысок... а уж зістала 
Хусточка цалком без хусточкы. 

Медвідь, што быв голоден як вовк, ся 
хотїв пустити і до Червеной Хусточкы, 
но в тім моментї го у брїсї зачала тота 
червена хусточка кыцкати. Медвідь 
ся зачав сміяти так як ся сміє тот, што 
ся сміє остатнїй раз. Сміяв ся іщі веце 
і найвеце: „Га-гааа-гаааа-гааааа...”. 
Сміяв ся довго і наголос. Він бы і хотїв 
перестати, но не міг. Натрїповало ним 
од сміху як із студенинов. 

Уже і помалы спинав рукы ід 
Червеній Хусточцї, жебы му одпустила і 
жебы му помогла, но Червена Хусточка 
нічому не розуміла, та му нащастя ани 
не могла помочі. 

Червена хусточка  Червеной Хус-
точкы го у брїсї кыцкала фурт веце і 
веце і медвідь ся сміяв і сміяв, аж ся 
з нёго высміяло вонка вшытко, што 
поїв. Бананы із лупков, французьскы 
бандуркы із тепшов, червене вино із 
фляшков, алпа, што мала быти на колїна, 
і зо старов бабков перестрашенов на 
смерть, і наконець, ...гей, і червену 
хусточку Червеной Хусточкы. 

Аж тогды то Червена Хусточка 
похопила. Звітала ся із своёв бабков, 
надїла собі червену хусточку і вже-
вже ся ладила накрічати на збеснїтого 
медвідя за ёго вовчі заміры, но того 
вже не было...  Утїкав чім скорше 
выдтам гет, бо ся ганьбив як пес, хоць 
быв медвідь. Бісїдує ся, же утїкав 
тогды так скоро, же зробив рекорд  
в бігу на сто метрів через прекажкы, бо 
ганьба є, дїти, найсилнїшый погонный 
матеріал...

І одтогды уже у лїсох медвідї не мають 
вовчі заміры, їдять лем мед, лїсны плоды  
– малины, чорніцї, брусніцї, яфоры, 
поштовы карткы і іншы доброты... А 
пуджаня і окраданя Червеных Хусточок 
з їх бабками вхабили на планых людей, 
котры уже вовкім із своїма методами 
давно переросли через голову.  

- переклад - люк - 

Колысайкова  приповідка  

Александер Павловіч ся народив 
19. 9. 1919 в селї Шарішске Чорне 
Свідницького окресу в родинї 
ґрекокатолицького священика Івана 
Павловіча як пята дїтина. Пережыв 
тяжке дїтинство. Як штирирoчному 
му умер нянько і як девятьрoчному  
– мати і так ся став одмала сиротов. 
Сиротьска судьба го позначіла на 
цїлый жывот. Немало своїх творiв 
присвятив якраз тій проблематіцї. 
По смерти родічів жыв у своёй 
родины, наперед у сестры Марії, 
у вуйка Андрія Ґладышовского, 
у брата Івана, у брата Осифа, 
священика в Комлоші (теперь 
Хмелёва Бардеёвского окресу), 
якый го найвеце підпоровав. 

По скончіню польско-нїмецькой 
основной школы у Львові ся вернув 
назад до родного краю. Обидва 
языкы ся доказав успішно научіти, 
окрім того знав і шарішскый діалект 
і так пробовав писати. Нескорше 
Александер Павловіч штудує в 
мадярьскім Мішколцю, в Яґрї, де 
собі зараблять на хлїб як выхователь 
і учітель в родинї нїмецького 
доктора і пізнїше в родинї ґрофа 

Сірмана. Подля родинной традіції 
кончів теолоґію в Тырнаві. Ту ся 
много научів і стрїтив ся з ідеями 
Людовіта Штура, зближив ся з Яном 
Паларіком, Мартіном Гаталом, 
Йозефом Вікторіном, чітав творы 
Павла Йозефа Шафаріка, Маріну  – 
Андрея Сладковіча і іншых. 

27. авґуста 1848 року го єпіскоп 
Йосиф Ґаґанець высвячує за 
священика як неженатого, пізнїше 
быв назначеный архіварём і 
протоколістом Ґрекокатолицького 
єпіскопского уряду в Пряшові. Ту 
ся зближує з русиньскым будителём 
Александром Духновічом. 

Александер Павловіч быв довгы 
рокы священиком у Біловежі, 
де по Комлоші (Хмелёвій) ся 
іщі веце зближыв з народом, 
як і у Вышнїм Свіднику, де вів 
велику освітню роботу, остро 
выступляв проти мадярізації 
русиньского жытельства, пестовав 
у Русинів любов до свого слова, 
пережывав за їх долю і вірив, же 
раз настануть про них лїпшы 
часы. Вірный маковіцькый народ 
го назвав співцём Маковицї або 
маковицькым соловеём. 

В септембру року 1900 року 
А. Павловіч похворїв і зослаб.  
29. септембра по лежачкы в постели 
трясучов руков написав свій 
остатнїй стишок Прощаніє, якый 
послав свідницькым школярям до 
школы на годину реліґії, на котру 
вже не міг по першый раз прийти. 
Вечур 25. децембра 1900-го року 
умер у віцї 81 років. Похованый є 
при храмі Преподобной Параскєвы  
у Свіднику. На погріб Александра 
Павловіча пришло пару тісяч людей 
із шырокой околіцї Свідника.    

-люк-

Русиньскы особности

Александер Павловіч 
(19. 9. 1819 – 25. 12. 1900)

Йожко Єнчо
 О червеній хусточцї 
Червеной Хусточкы

1 Мала управа опротів оріґіналу, де є адреса - ...окрес 
Мигалївцї, Кошіцькый самосправный край...
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На луцї 

Была єдна лука, на котрій росло велё квіточок (рісунок). 

На луцї ся трава зеленїла і квіткы цвили вшыткыма 

фарбами угы (рісунок). Белава была езабудка (рісунок), 

фіалова фіалка (рісунок), біла была марґарека (рісунок) 

і жовта пупава (рісунок). Сонїчко (рісунок) ся на луку 

любезно позерало зверьху синёго неба, по котрім собі 

легонько плавали білы хмаркы (рісунок). Віртик подував 

слабенько, жебы вшыткы хмаркы (рісунок) не розогнав, 

бо інакше бы сонїчко (рісунок) вшыткы квіточкы  на  

луцї (рісунок) спалило. І так ся небо через нїчко (рісунок) 

усмівало на квіточкы на луцї, жебы тоты краснї цвили і 

пахли про каждого, хто перходив через луку. 

Задача: Доповнийте слова намісто рісунків. 
 -люк-

Мiлы нашы чітателї, того року ся будете з Колысайком учіти писати і дописовати 
намісто рісунків – русиньскы назвы того, што є намалёване на рісунках. 

З Колысайком бісїдуєме і учіме ся по русиньскы

Заколысованя попкы 
Слова: Штефан Сухый                 Музика: Штефан Ладіжіньскый

Дїтьска співанка

Сусїдова Ганька
Гребінь десь 
стратила
а з того вшыткого
Мірка обвинила. 
Же то лем про нёго
ходить пелехата,

надавать і крічіть
на сеґіня брата. 
А він ся розплакав,
же невиноватый,
же на єй гребінї
нияк не зведавый. 
А як так од злости

заджмурила очі,
пришло єй на розум,
же го дала Ульцї.
Та то про ню ходить
два днї пелехата,
а з того вшыткого 
обвинила брата.... 

Івета Мелнічакова  

Забудлива Ганька

1. Мам я попку маленьку
лемже спати не хоче.
Гойдам я ї в кочіку,
/: a вна плаче та плаче:/

2. Подь же ку мі на ручкы,
сто раз люблене дїтя,
зайдеме мы на лучкы
меджі пахняче квітя.

3. Або може до лїса,
де ся бучкы розвили,
бы-сь мі, дїтино, росла
до красы і до силы. 

4. З когутиків, марґарет
поладжу ті черкітку,
памятай, як выростеш,
же маш маму спосібну, 

5. В фіалковых очках яс
трим на сомі й за бденя,
обвеселюй ним ай нас,
бо то фарба із неба.

6. Усний же мі, дїтино,
усмівай ся, хоць ай спиш,
ты, бескідьска вітрино,
прязно дїтя заколыш. 
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Словны гры Юрка Харитуна

Дїёвы  особы: 
Воробель, Сова, два Коцуры 

Воробель: (Протерать сі очі і хав-
кать і за тым час од часу підскакує).
 Спати уж не хочу,
 Радше поцвірінькочу.
 Цвідіньк, чік, чік гоп, гоп, гоп! 
 Воробель є чудо хлоп. 

 Скачу, бо-м факт Воробель.
 Знате, што зроблю теперь?
 Влечу я до сыпанця
 й надзёбам ся зеренця. 
(Одходить а з протилежного боку 
зьявлять ся на сценї Сова).
Сова: Ой, то ґазда Воробель:
              без косы і без грабель.
              Чуджого ся наїсти
              тай на высоя сісти!
(На сцену знова прибігать переполо-
шаный Воробель).
Воробель: (Задыхано).
 Ей, мусив я втїкати,
 іщі же знам лїтати!
 Ледво дзёбну першыраз,
 ту мнявкотить якыйсь фрас. 
 Смотрю й споза фіёвкы – 
 два коцуры, як вовкы. 
 Ледво єм крыла розтяг,
 такый ня постигнув страх. 
Сова: Встрашив єсь ся, сусїде? 
 З того добрї не буде. 
 Радше пилнуй роботу,
 Лем так не спознаш псоту. 
Воробель: (Легкомыселнї і по 
ґавалїрьскы. Ку слухателям).

 Кажда постарша сова
 є порядна отрова.
 І я таку дома мам, 
 але што ї гварти знам? 
Сова:  (Ку публіцї).
 Знала -м ёго нянюшка,
 така питна мотошка. 
 В робітный день й на святкы
 все зберали одпадкы. 
(Ку Вороблёви).
 Вхопив-сь даколи муху
 ты, хвастливый лїнюху?
 Й хто ті такый розум дав,
 абы-сь старшых посуджав?
Воробель: (Выстатовачнї).
 Мій нянько быв Воробель,
 славный збойник, ґавалїрь.
 В Вороблёвёх мож найти
 пракорiнь нашій файтї. 
 Барз він знав спивати мак,
 научів ай мене так.

 Цвірінкотїв, як і я, -
 така наша пасія.   
 Свиньскый валів на винї!
 Присперли го там свинї
 і загынув неборак
 в тяжкім бою, не хоцьяк. 
Сова: Укрутна то загыбель...
 Кeдь-сь почливый Воробель,
 Мудрой рады трим ся ты
 Й не упадеш до біды. 
Воробель: Твоя понука – міла...
 Што же бы-сь ня учіла?
Сова: Дораз я тобі вкажу,
 Як маш зладити страву. 
 Звыкнеш скоро, куме, ты,
 Як зберати хробачкы.
Воробель: (Без інтересу) 
 З хробаків не выжыю,
 тадь мам зерна по шыю.
Сова:    Яку раду ті дати, 
 Кедь не хочеш слухати?

Мінігра про дїти од Штефана Сухого

А) Іван вошов до хыжы (ізбы),  
в котрій є свічка, плінова плотня 
і петролеёва лампа. Што має 
запалити Іван в першім рядї? 

n
Б) Марко розломив конарь на 
три части. Кілько зломів зробыв?  

n 
В) Де не мож наскочіти в ходї, 
але зоскочіти мож?

n 
Ґ) Ленка запалила пять свічок 
і нескорше дві загасла. Кілько 
свічок зістало? 

n
Г) Бабка дала дїтём кошарик з 
грушками. В кошарику было 5 
грушок – дїтей тыж пятеро. Як 
роздїлити грушкы меджі дїтей 
так, жебы єдна грушка зістала в 
кошарику? 

Д) Кого не мож підняти із землї 
за хвостик?  

n 
І) Янка завязала на нитцї пять 
узлів. Кілько одрїзків зістало на 
нитцї?

n
Й) Яке слово каждый чоловік 
пише єднак неправилно?

 n
К) В кількох місяцёх є 28 днїв?

n
Л) Петька привязала ід хвосту 
мачкы скляняны фляшчата. Як 
скоро треба біжти мачцї, жебы 
нихто не учув звук фляшчат? 

n
М) Медвідя привязали ід 
20-метровому мотузку, но і так 
міг перейти кілометер. Як ся то 
медвідёви подарило?

Лоґічны задачі про дїти од 6  до 7 років

Воробель: 
 Слухав бы-м тя день і ніч,
 але не мам з того ніч.
 Ты квикнеш, я ся сплашу,
 мудрость з себе вытрясу. 
Сова: Словами крутити знаш
 й хытрый єсь на куртый час.
 Фіґлёвати маш дость слины,
 бо далеко до зимы. 
Воробель: Піду я своїм боком,
 бо-м щі хлопець невроком,
 Дякую, стара Сово,
 за твоє мудре слово. 
(Воробель одходить. За хвілю 
чути мімо сцены ёго ёйканя. Позад 
того на сцену входять веселым 
танечным кроком два Коцуры  а 
свою дуо-репліку можуть ай співати 
на пасівну мелодію. Гладкають ся 
притім од сытости по брїсї).
Два Коцуры: 
 Два Коцуры з коморы
 тримлють страж ай на стрїсї.
 Няй сі каждый Воробель
 лїтать по нашім брїсї. 
(Сміють ся).
 Сьме мы быстры шарванцї,
 не лїнивы лайдакы. 
 То нам Сова потвердить, 
 бо сьме у тім єднакы. 
(Сова їм прикывує і у третїй строфї 
придавать ся к ним).
 Сьме мы быстры шарванцї,
 не лїнивы лайдакы.
 То нам Сова потвердить,
 бо сьме у тім єднакы.
 Од рана до вечeра
 чіньме радость, доброту.
 Служме другым і собі
 щіров, прязнов роботов. 

Воробель 
і Сова

(Мінігра)

ПІРАМІДА З БУКВ
Лїпше было 
під Бескідом,
як під пірамідов.
Ту над нами
нїмы скалы,
дома пташкы 
нам співали. 

Дїточкы зробили
піраміду нову.
Не таку з каміня, 
але азбукову. 
Ты її увидиш,
як прийдеш до Снины,
і собі спомнянеш,
де жыли...

Ь
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Дїтьскы гры з Юрком Харитуном Задачі і ребусы Зденкы Цітряковой

1. Найдий тїнь, котра приналежить 
фаребному образку і обрісуй єй фарбічков 
або фіксков.

2. Продовжуй ряд...

3. Кілько трикутників видиш на рісунку?

Н) Роздїль тоту фіґуру на 4 рівны части.  
В каждій части мусять быти по 3 цїлы ябка.

Дїточкы ся барз тїшыли на 
таку роботу. Робили мотылїв 
дома, доконця ся научіли 
говорити слова одзаду. 

Наприклад: 
Хочеме 
КИНРЕКУЦ – ЦУКЕРНИК
Подай мі 
УКЖИНК – КНИЖКУ
То є моя 
АРТСЕС – СЕСТРА

Дїти ся засміяли, але было добрї, же 
повторёвали слова і научіли ся буквы писати  
і розуміли їм. 

Говорили: 
 Мы чітали, мы писали
 Мотылї нашы лїтали.

Школярї ся научать буквы, азбуку, алфавіт,   
а потім буде радость чітати і писати. Робота 
про них буде гров. 

Так можеме зробити мотыля із двох слов 
– ТРАВА – ЛУКА. 
Мотылї треба намалёвати без букв. 
Слова: 
берег – снїг, рїка- вода, коса – роса, потік – 
рак, птах – дах, голос – лїс. 
Трава – 4 раз, Лука – 4 раз
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МОТЫЛЬ
Звідую ся маляря,
Сохаря і коваля:
 З чого зроблю мотыля?
Порадила мудра сова,
Же мі треба лем дві слова.
Зачне молылик лїтати,
коли буде свої крыла
він єднакы мати. 

Треба буквы дописати 
зеркалово 
і мотыль може лїтати. 

4. Обыйдий по чарках лінійку.

А 
А 
А 
А 
А 
А 
А 
А 

В 
В 
В 
В

К 
К 
К

А 
А 
А

У 
У

Р 
Р

Л
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5. Колысайкове тайне писмо.

7. Придумай пословіцю ід 
рісункам. 14. Кедь ся попросили Правдуха і Ложка: „Є папаґаїв 

веце як птахів?“, были їх одповідї єднакы або розлічны?

12. Закружкуй фіґуру, 
котра ту є навеце?

13. Помож Колысайкови розмотати посплїтаны слова.

9. Домалюй овоцину за 
прінціпами судоку.

10. Мірослав і Петро суть 
родныма братами. Каждый 
з них має дві родны сестры. 
Кілько довєдна є дїтей в їх 
файтї?

11.  Правдух і Ложко суть 
двійнята. Правдух говорить 
все правду а Ложко все 
неправду - лож. Кедь ся їх 
попросили: „Твій брат є 
Ложко?“ – каждый з них 
одповів „гей“ або „нї“. Якы 
были їх одповідї? Єднакы або 
розлічны? 

6. Пороздумуй, якы чісла 
треба дописати до кружочків. 
В каждім шорику піраміды 
зрахуй дві сусїднї чісла і 
выслїдок запиш до кружочку 
над нима. Попробуй 
вырїшыти і тяжу задачу  
з одрахованём чісла.

8. Панда тяжша як борсук. 
Лев тяжый як панда. Тіґер 
тяжый як лев. 
Хто є легшый: тіґер або 
панда?

15. Тото є маґічна таблічка. В будьякім шорику,  
в будьякім стовпчіку і в будьякій діаґоналї дістанеш 
єднаке чісло, кедь зрахуєш чісла в квадратиках. Прийдеш 
на то яке є то чісло? 

Y12 Y13



1. Главне місто Чеськой 
републікы.
2. Главне місто Бразілії. 
3. Главне місто Польщі.
4. Главне місто Україны.
5. Главне місто Швейцарії.
6. Главне місто Ґреції.
7. Главне місто Італії.
8. Главне місто Іспанії.
9. Главне місто Портуґалії.
10. Главне місто Мадярьска.
11. Главне місто Канады.

-зц-

АВТО, ВЕНТІЛАТОР, ДЗВОНІЦЯ, 
ПОЛОМІНЬ, ТАБЛІЧКА, ГЛИНА, 
ХОВЗАНКА, ВІРТУОЗ, ЕТЕРНИК, 
ОГНИСКО, ОЛДОМАШ, КРОК, 
ПАРОХНЯ, САЛОНКА, ЩЕНЯ, 
СКЛЯНКА, ФОНТАНА, ЖОВЧОК, 
ЗАКВАС

Дїти годовати, як каміня 
 __  __  __  __  __  __  __ .
Пташок красный пірём, а чоловік  
__  __  __  __  __  __  __ .

-зц-

17. Знаєш выраховати 
кілько стоїть кава?

16. Замінь рісунок словом на яке він вказує. Звіздочкы 
значать буквы в слові, котры треба із слова выхабити. 
Указують на місто в слові, де ся тоты буквы находять 
– кедь перед рісунком, значіть, треба вывхабити тілько 
букв спочатку слова кілько є на зачатку звіздочок. 
Кедь за рісунком, значіть выхабити треба буквы  
з конця слова. Ноты треба замінити за склады, якым 
одповідають они на нотовій основі.

ВІСЕМНАПРЯМНИК

РІСУНКОВА ТАЙНІЧКА

Знаєш добрї ґеоґрафію? 
Попробуй вырїшыти тайнічку.
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Осиф Кудзей    

Діскрімінація
Хробак Салак під Кечеров
приготовив жур з вечерёв – 
вечур на годину пяту
скликав близкых і познатых.
Вшыткы ся уж посходили,-
лем Стоножка чомсь пізнила  – 
каждый їсть, співать, танцює,
но Стоножка абсентує...

Як уж было по вечери,
Стоножка отварять дверї.
Вшыткы ся єй просять строго:
„Та де єсь твердла, небого?
Рекла їм: „Перед порогом,
бо, як знате, мам ніг много
а на дверях напис строгый –
При вступі очістьте ногы!
Поучіня? – Не каждый закон
пасує вшыткым єднако:

што „выволеным пасує,
то іншых діскрімінує.
Є ту але Божый закон – 
тот справедливый єднако. 



Рїшіня лоґічных задач про дїти од 6 до 7 років із с. 9:
А) Шваблик, Б) Два, В) До летадла, Ґ) Дві, остатнї згорїли, Г) Дати дїтинї єдну грушку 
довєдна з кошариком, Д) Клубя ниток, І) Шість, Й)  Слово «неправилно», К)  Во 
вшыткых, Л) Мачцї треба стояти на містї, М) Мотузок не привязали к опорї.
Н)

Рїшіня задач, ребусів, вісемнапрямника і тайнічкы Зденкы Цітряковой:
2. ... 13, 18, 24, 31, 39, ...
3. пять
7. Хто до тебе камінём, ты до нёго хлїбом. Не роб з другыма так, як не хочеш, жебы  
з тобов робили / Вшытко зле ся раз верне.
8. панда
10. четверо
11. єднакы
13. цегла, гребінь, корчолы, куфер, часнок, фонтана, склянка, підкова, морков
14. розлічны
15. чісло 12
16. дуб, береза, лавочка
17. 6 евр

Вісемнапрямник: глодати, знанями
Тайнічка: главны міста
В цїлім чіслї часопису ся находить 29 бoбрунoк
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