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Часопис про русиньскы дїти
КолысочкаКолысочка



Агойтє, мiлы нашы камаратя! 
День ся сходить з днём, місяць з місяцём, рік з роком. І так біжыть 

час – нам вшыткым, дорослым в роботї і Вам, дїточкы у школї або  
у школцї. Жебы Вашы днї в школцї ці в школї были інтересны, зачав про Вас 
перед двома роками Колысайко з поетом Юрком Харитуном выдумовати 
розлічны словны гры, ребусы, вісемнапрямникы, тайнічкы і делемшто інше. 
В тім чіслї зась будете глядати рісункы, котры про Вас приправила тета 
Ева Ілковічова, можете ся поучіти із мудрых баёк–забавляёк знамого 
русиньского байкаря Осифа Кудзея, заграти собі мінігру Штефана 
Сухого Лїзе павук і научіти ся ёго співанку Найджене в златій азбуцї. Хто 
буде хотїти, може собі прочітати срандовну приповідку Йожка Єнча   
О смілім зайкови. В тім чіслї ся дізнаєте і о жывотї вызнамного Русина – 
Адолфа Добряньского. Будете собі мочі таксамо выстриговати пексесо із 
лїса. Подьте з нами до Колысайкового світа. 

-люк-

Обсяг
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Русиньска літературна рубріка 
– проза, поезія, байкы-забавляйкы

Осиф Кудзей  

Як Вовірцї дішли шішкы,
дістала смак на орїшкы. 

Коли першый отворила – 
властным очам не вірила,
бо там нашла красны, новы
стріберны шаты баловы.

Отварять друґый орїшок – 
в нїм знова находить мішок 
а там позлачены, новы
прекрасны шаты плесовы. 

І в третїм не є ядерко,
но з діамантів пуздерко,
в котрім лежать поскладаны
перловы шаты свадьбяны.

Ту голодна Вовірочка
выпустила слызу з очка:
„Про глупу приповідочку
курчіть мі по жалудочку!”

Повіджте мі, чія то вина,
же і в нашых потравинах,
як ся то уж нераз стало – 
є тото, што бы не мало. 

До родной норы під клены
прибіг Зайко выстрашеный:
„Утїкам одгентам з Горбків – 
стрїтив єм там десять Вовків!”

Родічі го высміяли:
„Де бы ся ту тількы взяли?”
А Зайко рїк:„Хто го знать,
може їх было лем пять.”

Но отець запохыбовав:
„Добрї єсь їх пораховав?”
„Та нїт, бо-м ся розтряс дочіста,
но єден там быв доіста!”

На то мама рекла міло:
„Може ся ті привідїло?”
А Зайко повів несміло:
„Але штось там шелестїло...”

Запамнятай, сестро, брате:
Страх є міцный неприятель – 
неєдного з нас зотрочіть,
бо мать барз великы очі. 

 Страх

Несподїваня

В домі старого Качура,
там на вышнїм концю скраю,
жыли бы мышы як в раю,
не быти Коцура.

Зато ся зышли під муром,
Жебы даяк вырїшыти – 
Як вєдно в обыстю жыти
З голодным Коцуром. 

Там ся они догварили,
же лем тогды пережыють,
кедь дадуть му брынчок на шыю,
жебы го все чули. 

Задум быв непланый, веру,
але задача барз важна,
а жадна Мыш не є одважна,
як філмовый Джері. 

Так тот задум стратив цїну,
а старый Коцур быв радый,
же тота мышача порада
не принесла зміну. 

Добрый задум не поможе,
треба нам все памнятати,
кедь ся нияк раз не може
зреалізовати.

Добрый задум

Запрошовала єдного рана
на гостину Лишка Боцана:
„Прийдь, погощу тя як брата”.
Позваня было прияте. 

Лишка задумала, хоць то грїх,
зробити із Боцана сміх, 
а зато, же не была щіра,
дала му їсти із танїча. 

Боцан бы рад на тій гостинї
поїв поливку з курятины,
но ёго довжезный дзёбак
не захопив ани за мак.
Голоден Боцан „за одміну”
закликав Лишку на гостину,
а Лишка пішла із радости,
же ся задарьмо погостить.
Боцан, жебы ся „завдячів”,
наварив стегенка жабячі
підбиты свіжов сметанков,
Лишцї їх дав їсти – з дзбанка!

Надарьмо Лишка все знова
до дзбанка пхала голову, - 
їсти з нёго не была годна.
І пішла з гостины голодна. 

Ці в многых дїлах, сестры, братя,
Не сьме подобны тым звірятам? 

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. 

Гостины



Адолф Добряньскый ся 
народив 19. децембра 1817 
року в селї Рудлёв теперїшнёго 
Врановского окресу, в родинї 
ґрекокатолицького священика, 
котрый собі закладав на 
шляхтічнім походжіню.

Мати Шарлота, рождена 
Шепесгазіёва, походила із 
біднїшой шляхтiчной родины  
з Левочі, де єй отець быв міщаном. 
Родічі мали добру освіту і 
знали дакілько языків, мати – 
окрем словацького, руського, 
нїмецького і мадярьского знала 
і по французьскы. Вшыткы тоты 
языка ся уж в дїтинстві научів і 
надміру талентованый Адолф. 
Пізнїше ся іщі научів ґрецькый, 
латиньскый, анґліцькый і та-
ліаньскый язык. Дїтинство 
прожыв в Завадцї, окрес 
Спішска Нова Вес. Ґімназіалны 
штудії – в Левочі, в Рожняві 
і в Мішколцю (1827 – 1832). 
Успішно абсолвовав три высокы 
школы: Філозофічну факулту  
в Кошіцях (1833), Правницьку 
факулту в Яґрї (1835 – 1836), 
Баньско-лїсницьку академію 
в Баньскій Щавніцї (1840). 

Даякый час робив адвоката, но 
жывотнов судьбов ся му стала 
Віндшахта в Баньскій Щавніцї. 
Зачав як практікант, пізнїше там 
робив „кунстофіцiра” (подля 
сучаной термінолоґії – главного 
інжінїра). Справця банї Мілвіус 
нашов в Добряньскім таке 
залюблїня, же за нёго в 1842 

роцї выдав свою дївку Елеонору.  
З довгого і щастного манжелства 
ся народило 10 дїтей. 

А. Добряньскый быв добрым 
баньскым інжінїром.  О тім  
свідчіть нелем карьєра на 
Віндшахтї, але і оцїнїня за злїпшіня 
роботы і вынаходы, котры дістав 
од цісаря Фердінанда у 1846. 
роцї. Такой потім абсолвовав 
у Відню цікл універзітных 
лекцій з математікы, механікы, 
ставительства і строярьства.

Як 30-рочного го австрійска 
влада послала до Чех, на Мораву 
і Сілезію, де ся му подарило 
обявити вугля і зорґанізговати 
ёго добываня. 

В часї перебываня на Чехах 
(1847-1848) ся зближыв з пред-
ставителями чеського оброджіня, 
наприклад з Ф. Палацкым, Ф. 
Ладїславом Ріґером, або К. 
Гавлічком-Боровскым. З Чех ся 
вертать до Баньской Щавніцї, де 
го в марцу 1848 Словаци зволили 
за посланця угорьского сейму.

Окрім свого сполоченьского 
анґажованя ся в Баньскій 
Щавніцї утримовав контакты 
із Л. Штуром, Й. М. Гурбаном, 
Й. Шкултеті, Я. Францісці,  

Ф. Дакснером, або А. Рад-
линьскым...

Но мадярьска влада пост 
Добряньского у парламентї 
зрушила і выголосила го за 
„отчізнозрадцю” (властизрад-
цю). Добряньскый мусив втечі 
перед мадярьскыма шовіністами 
до Львова. 

В роцї 1848, кедь мав А. 
Добряньскый 32 рокы, скончів 
надїйну карьєру баньского 
інжінїра і зачав ся занимати лем 
політічным дїятельством. Быв 
пересвідченый, же як політік і 
сполоченьскый дїятель може 
помочі свому народу і Славянам в 
Австро-Угорьску омного веце як 
баньскый інжінїр. 

В Львові ся спознає з воджа-
таями російского руху М. 
Малиновскым, Д. Зубрицькым, 
А. Петрушевічом із Централной 
руськой рады і вєдно з нима 
выпрацовав план споїня вшыткых 
Русинів в Австро-Угорьску до 
єдного автономного цїлку. 

В роцї 1849 быв верьхнїм 
комісарём Сеґединьского окресу 
і вів делеґацію підкарпатьскых 
Русинів до Відня ку цісарёви, жебы 
выдобити „Руське войводство” на 
теріторії Угорьска. Тота проба не 
была успішна. 

В 1850-1857 роках чекала 
Добряньского адміністратівна 
карьєра, котра была така успішна, 
же го цісарь оцїнив медайлами і 
повышыв до рыцaрьского ставу 
з додатком за призвіском „фон 
Сачуров” за набыты маєткы коло 

Русиньскы особности
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Адолф Добряньскый
(19.12. 1817 – 6.3. 1901)

Вранова над Топлёв. Другыраз 
за посланця Угорьского сейму за 
Шаріш быв зволеный і Словаками 
і другыма народ-ностями, нелем 
Русинами, у роцї 1861, но і 
тота вольба была мадярьскыма 
владныма колами зрушена. 

У віцї 52 рокы ся на нїм 
допустили неуспішного атентату 
і Адолф Добряньскый ся утяг 
на свій маєток у Чертіжнім, 
де розвивав богату културну, 
реліґійну і народну роботу 
при злїпшованю поставлїня 
польногосподарїв. Попритім 
штудовав, писав, полемізовав. 

Вєдно з Александром Дух-
новічом і Йосифом Ґаґан-
цём заложыли у роцї 1862  
в Пряшові Общество св. Йоанна 
Крестителя.

В роцї 1881 ся переселив ку 
своїй дївцї Ольдзї Ґрабарёвій 
до Львова, де обновив свої 
приятельства із 40-тых років 
і обернув ся із своёв дївков ку 
православній церькви. За то 
были обоє заперты до арешту 
і обвинены із “отчізнозрады”. 
Православна церьков была в 
Австро-Угорьску офіціално зака-
зана. Адолф Добряньскый але 
выдуманы обвинїня вывернув і 
намісто тресту смерти были і з 
дївков пропущены на слободу. 
Добряньскый ся обгаёвав сам 
– по мадярьскы і так добрї, же 
ёго главный жалобця Коломан 
Тісо собі в часї процесу записав 
таку позначку: „Кебы я так знав 
по мадярьскы як тот проклятый 
Руснак!”  

Перебываня в Угорьску было 
про Добряньского небезпечным 
і так ся мусив переселити до 
Інсбруку, де умер 6. 3. 1901. 
Ёго тїло было перевежене до 
Чертіжного, де є похованый.

По довгім часї тоталіты
настала доба плураліты,
бо „нїжна револуція”
принесла демокрацію. 

І днї в тыждню здумали собі,
же ся приспособлять добі,
же зрушать стародавну норму
і зроблять у тыждню реформу.

Субота ся скаржила владї,
же не хоче быти на задї,
а четверь зась хотїв середу
попхати дакус допереду.

Пятніця хотїла лем тілько,
жебы ішла за понедїльком,
тот вітіркови повідав,
же го не хоче за сусїда. 

Од влады пришло пару рядків: 
„Самы ся дайте до порядку...”
А так, жебы ся нихто не мерзив,
догодли ся вни на консензї.

Зато Великодна пятніця
у віторок была, сеґініця,
а в четверь быв, чудне то дїло,
Великодный понедїлёк,
На середу припадав теперь
такзваный Девятый четверь,  
а в понедїлёк, хоць то дурнота,
выходила Біла субота. 

Кедь ся то дізнала недїля,
такой ся пустила до дїла
і дала законнов формов
запровадити стару норму.

Осиф Кудзей 

Помылена демокрація

З вытряшенов піняженков
завітав на доволенку
ку родічам Неназваным
з міста їх сын школованый, 

Родічі, як все на валалї,
роботы повны рукы мали,
а через тоту лїтню добу 
грабали сїно про худобу. 

І просить сына родна мати:
„Помож нам, хлопче, пограбати.
Выйдий з нами на поле горї,
граблї лежать там – на дворї.

„Rád by som, mamka, no vedzte,
že už roky žijem v meste,

názvy mi v pamäti zoslabli...
zabudol som, čo sú – граблї.

І не вышов за мамов ступцї,
но став просто граблям на зубцї,
граблї ся махом підняли
трїск забытливця по чалї.

„Фрас тя хопить. Што за дябли
штурили мі під ногы граблї?
Кляв сын з гырёв на голові,
Червеный од ганьбы і кровли. 

Де ся взяла тота сила,
што му памнять обновила?
Боляча гыря на голові – 
не шкодить такому сынови. 

Осиф Кудзей 

Забытливый сын

Як видно із тых пару рядків – 
не мусить быти вшытко в порядку
кедь вычерять упавшу міць
демокрація без граніць. 
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Де вже было, там не буде, быв раз єден заяць, котрый ся так 
вшыткого бояв, же аж страх. Лем ся даґде в лїсї зломив конарик або 
вітор засвистїв в корунї строму, зайко ся тряс як осика. Но єдного 
красного дня ся мусило вшытко змінити. 

По лїсї ся зачав  блукати лїсный злодїй Міжё з валала. Ходив горї-
долов по лїсї, робив ся, же зберать підпенькы, но притім стеріг, што 
бы начорно стрїлив. 

Наш зайць як го збачів, такой ся сховав за лїснов шалатов або за 
капустов або за лїснов морковлёв, або за даяков іншов зеленинов, 
котра там якбач росла в заблуджіню під стромами. 

Полёвник без поволїня – Міжё ішов лїсом потихонінькы. 
Перешов лем на два метры од той зеленины, но розтряшеного зайця 
нащастя не увідїв. Зашов глубше до лїса. 

Наш заяць быв щастный як блыха. Тота капуста або морков або 
шалата, єдным словом тота зеленина го так парадно сховала, же собі 
до нёй од радости закусив. І так му засмаковала, же ю цїлу зьїв. 

З повным брїхом собі хотїв оддыхнути під березков. По тяжкім 
їджіню собі чоловік мусить легонько оддыхнути. 

Так і ся заяць положыв на травічку, кедь ту нараз з глубины лїса 
озвали ся зась крокы лїсного злодїя Міжя. Но крокы то вже были 
тяжкы, бо не ішов напорожнё. В міху уже нїс застрїлену лишку, 
качку, бажанта, а може і воліня. Уже му хыбовав лем заяць. Тадь 
послухайте, як собі дудрaть попід ніс: 

„Ёв, кебы-м іщі даякого зайка стрїлив, ёв, прісамвачку, бы єм быв 
щастный як блыха. Шумнї бы єм собі го зробив на сметанцї із білым 
вином, котре єм вчера украв в потравинах.”

А наш заяць, як быв такый розоспатый а ку тому іщі  

і выстрашеный, выскочів спід березкы і сховав ся зась за тоту 
саму зеленину, што передтым. Властнї там уж были лем лупкы  
і перегрызкы, бо в тім стресї мілый зайко забыв, же ю перед пару 
минутами зьїв. 

І так лїсный злодїй Міжё, кедь уже пришов дас на два метры 
од зайця, увідїв перед собов выстрашеного зайця, як ся ховать  
і трясе за поїдженов зеленинов, котрой там уж не є. 

Перше тому щастю ани не хотїв увірити і два раз собі перетер 
очі, но кедь тот заяць быв фурт там і нияк раз не утїкав, вытяг Міжё 
пушку і зацїлив. 

Дїти, траґедія неувірителна. 
Полёвник без поволїня мірить пушку, бідняк зайко ся го так 

боїть, же од страху ани не дыхать. Минуту – дві, і як уже цалком 
не дыхав, та од недостатку кісліку цїлый озеленїв. Полёвник без 
поволїня Міжё позерать через мушку пушкы і дакус го то заскочіло. 
„Зеленого зайця єм іщі не відїв!”, позерать на зайця, „но што, зеленый, 
ці рудый, пекачу то є єдно!” і мірить на нёго дале, як кебы ніч.

Уж є з ним наісто конець, подумали сьте собі вшыткы...
Но преснї в тім моментї, як сьте собі тото подумали, зеленый 

заяць з нічого ніч выкрикнув першый раз людьскым голосом, 
котрый ся мав подобати голосу містного лїсника: „А полёвницькый 
листок маш?”

Полёвник без поволїня скоро лыґнув протезу.
Тот зеленый заяць быв рівнако зеленый як є зелена уніформа 

главного лїсника, што контролює полёвницькы листкы. 
„То ся мі, якбач, сниє, або єм може дакус веце дикых грибів поїв”, 

подумав собі Міжё. „То не може быти правда тото! Тот зеленый 
заяць не може быти лїсник. Міжю, схоп ся, застрїль го і не роб 
лїсным злодїям ганьбу...” Уж-уж бы Міжё сам себе пересвідчів, же ся 
му то лем сниє, кедь ту му зась до мысли скочів заяць і Міжёви веце 
не требало.

Зохабив вшытко так, лем шмарив флінту до жыта, котре там, 
якбач, омылом, росло, ожывив вшыткы в міху застрїлены звірятка 
(дав їм умеле дыханя і масаж сердця) і утїкааааав, лем за ним дымова 
цлона зіставала. 

І зеленый заяць, теперь уж на нерозознаня од главного лїсника, 
за ним іщі закрічав: „Кедь тя ту іщі раз увіджу, та підеш рівно до 
басы, злодїю єден злодїйскый!”

І вера, злодїй Міжё ся вже в лїсї веце не вказав. А наш заяць ся 
уже веце не бояв. 

Одтогды го уж цїлый світ знає як смілого зайка, котрый кедь 
треба, так ся зафарбить на зелено, сконтролює полёвніцькы листкы, 
задзвонить із дзвінком і приповідка ся добрї скончіть іщі перед єй 
концём.                                         - переклад із земпліньского діалекту - люк - 

Колысайкова  приповідка  

Йожко Єнчо
 О смілім зайкови

Дїтьска співанка

Найджене в златій азбуцї
Слова: Штефан Сухый                 Музика і управа тексту: Штефан Ладижіньскый

1. Біжыть коза позад воза,
зубами цоркоче,
зелене зїля з телїгы
змерендзяти хоче. 
/:Ха-ха, ю-ха-ха
змерендзяти хоче:/

2. Ігла іде, цверну веде
і нихто не згадать,
кілько дїрок сама зробить
і кілько заплатать.
/:Ха-ха, ю-ха-ха
І кілько заплатать:/

3. Поїднав сі пан їж мышку
попрятати хыжку,
як комору пораїла,
вшытко му поїла. 
/:Ха-ха, ю-ха-ха
вшытко му поїла:/

4. Коткодаче наша курка,
щі лем вышло сонце,
кортать, кортать когутика
же їй розбив яйце.
/:Ха-ха, ю-ха-ха
же їй розбив яйце:/



Словны гры Юрка Харитуна
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А) Олег увідїв зеленого чоловічка. 
Што му треба зробити?

n 
Б) Назвийте пять днїв тыждня 
такым способом, жебы в одповідї 
не звучали їх названя або чіслова 
наслїдность. 

n 
В) Як правилно повісти: «не 
найду білый жовток» або «не 
найду білого жовтка»? 

n 

Ґ) Як запалити шваблик, находячі 
ся у великій глубцї під водов? 

n 
Г) Коли ся арджавый коцур 
легше дістане до квартелю? 

n 
Д)  Сивый, малый, вызерать як 
слон. Што то є за звірятко? 

n 
Ж) Правов або лївов руков дїти 
мішають цукерь в погарї? 

n 

З) В котрім моментї чоловік 
може зістати в хыжі і не мати 
притім голову в хыжі?

n 
І) На якый вопрос нихто не може 
одповідати  потверджуючо? 

n 
Й) Як зробити, жебы семеро 
дївчат зістало в єдній боканчі? 

n 
К) Анїчка много бісїдує: коли 
она бісїдує найменше в роцї?

V. 
В якім містї музей найдеш, хто бы нам повів? Де увидиш таку красу
і богатство Русинів? 

Яке слово, не пасує, першу букву ту напиш.

1.                
калап            
сорочка
перо

2. 
рыбка
поле
лука

3.
книга
явор
атлас

4.
шыфа
плуг
віз

5.
орел
іскра
сова

6.
береза
вовк
сосна

ІІІ. 
Там, де мали быти,
буквы не стояли.
Якось ся нам помішали,
дїти ся сміяли. 
 Зробити порядок 
 буде про нас грачка.
 Позвали на поміч 
 дїти Колысайка: 

1. Над нами лїтав колос.
2. Дїти їли талаш.
3. По дворї ходить ручка. 
4. Хто знає, де є Дарян?
5. Де є на косу ласо? 
6. Наша липа была остра.
7. Коло плота ростуть журы. 
8. Лос має великы горы.
9. Я встаю, коли є нора.
10. Шумно світила палма. 

ІV.
Пташкы лїтають
красно співають.
Якбы не было,
чути їх мушу.
Сердце потїшать
і мою душу. 

1. На влак Аня не добігла. 
2. Народ роздумує, як буде. 
3. Воду докы буде кінь пити? 
4. Я дверцї не запер, гачік там не 
быв. 
5. Професор окато позерав на мене. 
6. Ракета барз высоко лїтать. 
7. Я чай каждый день пю. 
8. Хто море любить?
9. Я відїв голу березу без листка. 
10. Учітелька ня похвалила. 
11. Коли лавор она принесла? 

Лоґічны задачі про дїти од 6  до 7 років

І.
Хто знає  лїтати,
  плавати 
  по лїсї бігати.
Можете їх поглядати: 

1. Колесо ваше тыж ся поламало? 
2. Потворо, на стрїху не сїдай! 
3. Через море лодї плавають. 
4. Мы не могли шкатульку найти. 
5. Він лївов копать ногов. 
6. Тібор сук пилков одрїзав. 
7. Я вас погощу каждый день.
8. Анька порядок робила.
9. Менї принесли жменю орїхів. 

ІІ.
Слова можеш спереду 
і наспак чітати. 
Нихто їх не змінить
все будуть єднакы. 

1. Ту є заказ робити огень!
2. Не знаєш, де росте біб?
3. Дївочко, покоп цїлу грядку. 
4. Я ся верну зараз домів. 
5. А ты похоп, же так ся не робить. 
6. Хто налїпив колок на стіл?
7. Поліцайты мають на дорозї радар. 
8. Анна знає шумно писати. 
9. Камарат Ото має новый біціґель.
10. Завтра піп прийде і до нас.

Наш смілый зайко (рісунок) вошов до змішаного, 

листнато-хвойкового лїса (рісунок), де ся хотїв сховати 

перед полёвником. Но натрафив іщі на векшого свого 

неприятеля, на гарджаву лишку (рісунок). Ховав ся поза 

стары бучкы і дубы, бо мали грубы кменї (рісунок). Но під 

буком увідїв дику            поросачку з малыма пацятками, 

зато побіг радше під стару яліцю. На яліцї высоко в корунї 

скакала з конаря на конарьь вовірка (рісунок). Зайчікови 

ся тыж хотїло вылїзти на стром, но не міг і тихонько 

завідїв вовірцї єй гунятый хвіст (рісунок), котрым собі 

помагала, кедь скакалa з єдного строму на другый. Зайко 

наконець выбіг із лїса, жебы там не стрїтив іщі і вовка 

(рісунок) або медвідя (рісунок). На полю ся му лїпше  

і вольнїше бігало, зато ся сховав під свербегузковый кряк  

і зунованый заспав.                                                                  -люк-

Мiлы нашы чітателї, доповнийте слова намісто рісунків.

З Колысайком бісїдуєме і учіме ся по русиньскы

В лїсї 
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2. Колысайкове тайне писмо.

Лїзе павук
Мінігра Штефана Сухого

Дївча: 
Лїзе павук по стїнї
снує павучіну,
попросьме ся го, дїти,
яку мать прічіну. 
Вшыткы: 
Чого сьте ся выдряпкали
горї, на повалу?
Хлопець: 
Бы-м збачів, кілько ся мух
в кухни посходжало. 
Вшыткы: 
Нач вы мухы їмаєте
ген попід повалу? 
Хлопець:
Бо мушиска людём брыдять
бываня і страву. 

Вшыткы: 
Чом вы, павуку, любите
у кутї сидїти?
Дївча: 
Бо свою школку ту мають
павучачі дїти.
Вшыткы: 
А чом же, пане павуче,
лїзете на строма? 
Хлопець:
Із стромами єм приятель,
чую ся в них дома. 
Вшыткы: 
А што вы у вольнім  часї
любите робити?
Хлопець:
Тогды я научам дїти,

як ся плетуть сїтї.
Вшыткы: 
Прийдийте до нашой школкы
дашто поробити.
Хлопець:
Там, де краснї є і чісто
уж не сную сїтї. 

Гра  на вовка
Дїти ся поховали і єдна дїтина была за вовка. Тот вовк 
стояв даґде на боку. Дїти потому зробили круг і в тім 
кругу была єдна дїтина. Тота скакала в кругу на єдній 
нозї і гварила: 

Тогды тоты гусята – дїти зачали утїкати ід тому, што тоту гру 
зачав. Но вовк мусив быти шыковный а кедь дакого їмив, тогды 
вовк ішов до гры, ішов ся сховати і поїманый ішов за вовка. Но 
і было коло того велё радости і веселости.

В шкынты попід лїс
Вкусив мене чорный пес. 
А я легла спати
А вовк пришов гусятка брати. 
Гускы, гускы, подьте домів
Не можеме. 
Про што?
Про вовка. 
А де є тот вовк?
За корчмов. 

Што там робить?
Умывать ся.
Чім ся втерать?
Златым рушником.
Хто го прав?
Прачка.
А хто вышывыв?
Вышывачка. 
Гускы, гускы, подьте домів. 

Дїтьска народна гра 
перевзята од Анны Галґашовой 

із Стариньской долины.

1. Найдий тїнь, котра 
приналежить балоновому псяти 
і вовкови. Oбрісуй єй фарбічков або 
фіксков.
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9. 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 тяжку 
задачу з одрахованём чісла.

7. 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?

6. Важка є быстрїша як мотылик. 
Мотылик є быстрїшый як муха. 
Хто є найпомалшый?

11. Як буде вызерати коцка, кедь 
єй поскладуєш подля шаблоны? 
Выберь правилну можность.

4. Вага ябка є 90 ґ а грушкы 70 ґ. Яку вагу має 
цітрона?

5. Продовжуй ряд...

10. Придумай приповідку  
ід рісункам

8. Квіткы ся можуть можуть стати 
скуточным домом про мотылїв, мурванїв 
і другых хробачіків. Кілько жытелїв мож 
нараховати на тім цвітучім кряку?

3. Обыйдий по чарках лінійку.



КОРЫТНЯЧКА, ВАГЫ, КОЗА, 
ФЛАМЕНКО, КОТЕЛ, ДОБА, КОРЧОЛЫ, 
МАЛИНА, КРЯК, РУШНИК, ГРОЗНО, 
КОРУНА, ЖАБА, РЕМІНЬ, ЦЕГЛА, 
ЗУБЕДЛО, ГОРОХ, БАЛАДЫ, СТРОМ, 
ХЫЖА, МОШУС 

Хто як  .................................................................... ,

так і  .......................................................... .        -зц-

18. Прийдеш на дві зашіфрованы слова  
в словнім ребусї? 

ВІСЕМНАПРЯМНИК

РІСУНКОВА ТАЙНІЧКА

Y14 Y15

Попробуй 
вырїшыти 
тайнічку.

-зц-

1 2 3 4 5 6

7

8

9

10

11

13. Домалюй овоцину 
до квадратиків за 
прінціпами судоку. 

16. Котра фіґура є хыбуючім дїлцём 
до рісунка? 

17. В бітовцї суть 4 штокы. Чім высшый 
шток, тым веце людей там жыє. На котрый 
шток ходить вытяг найчастїше?

15.  Алекс дістав три дарункы. 
Брат му даровав книжку. 
Нянько – не телефон. Што му 
даровала мамка?

14. Михал є брат 
Йосифа. Йосиф  
є нянько Софії. 
Аліця є жена Михала. 
Кым є Аліця Софії і 
Йосифови?

12. Закружкуй фіґуру, 
котра ту є навеце?
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Рїшіня словных гер Юрка Харитуна: 
  1. сова, 2. ворона, 3. oрел, 4. Лишка,  
  5. Вовк, 6. Борсук, 7. Щука, 8. Капор, 
  9. слиж
ІІI.  1. Над нами лїтав сокол.
  2. Дїти їли шалат.
  3. По дворї ходить качур. 
  4. Хто знає, де є рянда?
  5. Де є на косу осла?
  6. Наша пила была остра.
  7. Коло плота ростуть ружы. 
  8. Лос має великы рогы.
  9. Я встаю, коли є рано.
  10. Шумно світила лампа. 
IV.  1. каня, 2. дрозд, 3. дудок, 4. пергач, 
  5. сорока, 6.сокол, 7. чайка, 8.орел, 
  9. голуб, 10. каня, 11. ворона 
V.   ПРЯШІВ

Рїшіня лоґічных задач про дїти од 6 до 
7 років із с. 10 :
А)  Перейти через драгу. Зеленый 
 чоловічок – дозволяючій знак 
 переходного семафора.
Б)  Днесь, завтра, позавчера, вчера, 
 напозавтра.
В)  Жовток є жовтый.
Ґ)  Запалити го в понорцї.
Г)  Коли суть в квартелї отворены  
 дверї.

Д)   Слоник.
Ж)  Мішають тов руков, в котрій 
 тримають ложку.
З)  В моментї, коли голову высуне 
 із облака вон.
І)  Ты теперь спиш?
Й)  Выззути каждій єдну боканчу.
К)  У фебруарї, котрый має лем 28 
 днїв.

Рїшіня ребусів, задач, тайнічкы, 
вісемнапрямника Зденкы Цітярковой:
 4.  70 ґ
 5.  ... 10, 5, 0
 6.  муха
 7.  18
 8.  21
 9.  як на рісунку ч. 3 
 10.  І стїны мають вуха. Мати   
   дїравы рукы.
 14.  Софії є стрынов а Йосифови  
   шовґринов
 15.  телефон
 17.  на першый
 18.  руменок (harmanček),   
   воробель
Вісемнапрямник: сїє, жне
Тайнічка: Добряньскый
В цїлім чіслї часопису ся находить 16 
зaйчикiв
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