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Двоймісячный часопиc про русиньскы дїти



Агойтє, мілы нашы камаратя!
Сьме ту з нашым другым двойчіслом Колысочкы, в кот- 

рім ся можете забавити і дізнати дашто нове і інтересне. 
В тім двойчіслї часопису будете, окрім іншого, глядати 

і раховати страчены черешенкы. Справну одповідь собі 
найдете на послїднїй сторінцї часопису. Тот, хто не на-
шов вшыткы черешенї, ся верне назад на першу сторінку 
і іщі раз собі їх перерахує. 

Таксамо нам напиште, ці у вашім садї у бабкы ці дїдка 
або у вас дома, кідь маєте сад, ростуть черешнї. А кідь 
сад не маєте, напиште нам даяку пригоду з черешнями, 
ці їх любите або ці любите лїзти на стром черешнї. 

Глядай черешенкы
і зрахуй їх в цїлім
чіслї часопису окрем 
обалкы і задач!

Обсяг
Дїточкы, доповнийте справ-
ны чісла сторінок до бублин 
ід рісункам з обсягу чісла:

1.

2.

3.

4.

Русаля

Тайнічка

Івета Мелнічакова

Татку, татку, хочу псика
– Татку, татку, хочу псика
 і малого медведика,
 бо я люблю барз звірятка,
 буду з нима камаратка!
 

– Чекай, чекай, хочеш псика
 і малого медведика?
– Гей, псика хочу жывого,
 медведика плішового!
 
Юлка перевертать очка
і здувать ґамблята,
но тото не платить
на прісного тата.
 

Русиньска літературна рубріка
– проза, поезія, байкы – забавляйкы

Не стачіть ся із ним
лем гев-там пограти.
Треба му їсти, пити дати
і вон на прогульку взяти.
 
Хто хоче жыве звірятко
дома тримати,
мусить сі то, вера,
добрї роздумати!
 
Задумала ся Юліка...
– Куп мі холем медведика,
то є єдно, ці білого,
червеного, зеленого,...
Главнї хочу плішового!

 – О-го-го-о-о!
Куп мі, хочу...
A не чую словко
ПРОШУ...
 
Ту Юлка ся захмурила,
дупла ножков, одскочіла...
 
Занедовго ся вернула,
ку таткови на ґавч сїла,
помалы ся притулила,
надыхла ся і повіла:
– Татку, прошу,
я барз-пребарз 
медведика бы хотїла!
 
Таткови ся теперь
просьба полюбила.
– Но видиш, же-сь, Юлко,
шумно попросила!
Але уж-ай лїгай спати,
бо рано підеме
Брумка куповати!
 
– Жебы ся лем рана
скорше дочекати!
Думать Юлка, думать,
не може заспати...

А кедь уж конечнї
надраном уснула,
у снї плішового
медвідя відїла.
 
Красного, білого, 
з чорныма очками,
малыма лабками,
хвостиком, ушками...
 
А як ся пізнїше
з того сна пробрала,
веру, же од щастя
ани не дыхала...
 
Так, як сночі i у снї,
медвідя стискала,
на плішове личко
поцїлунок дала.
 
Знайте, же і татка 
барз выцїловала.
– Ой, як я тя люб-лю!,
тихо зашептала.

Людміла Шандалова

Черешенкы 
Черешенкы танцёвали,
тай зо строму поцупкали
до травічкы превесело.
Такой ся мі забажило, 
коштовати захотїло...

Лакотинка солодіцька
до брїшочка мі упала.
Назберам сі до кошичка,
про Геленьку i про Паля.

– О псика ся треба
 знати постарати,
рано, через день і вечур
все лем дозерати,
докінця і тогды,
коли лїгаш спати! 



Родный русиньскый край 
– обычаїв і природы рай

Погляд до нашых 
стародавных

традіцій

Русиньске свято – Русаля 
9 

або Зелены свята 
10 

Нашы люде у своїм каждоден-
нім языку называли тото послїд-
нє ярьнє свято русaльным святом 
або просто Русалём. Назва Русаля 
мать корїня в поганьскім названю 
Русадля. Што значіть назва Зелены 
свята? В нашім народнім жывотї 
быв красный обычай – окраша-
ти нелем церьквы, но і свої домы 
в тот день зеленыма галузками. 
Священик ся тогды облїкать до 
зеленых риз 11. На многых містах 
ся побожны жены вболїкають до 
выразных зеленых лах 12. Зелена 
фарба як фарба жывота є красным 
сімболом русальных свят. Інте-
ресным обычаём Русаля в нашых 
селах была процесія селян на челї 
із священиком. Піп ішов спереду, 
а люде несли церьковны заставы. 
Піп посвятив поле, де вже выро-
стала озимина, од котрой было 
поле цїле зелене. Може і зато стала 
сімболом того свята – зелена фар-
ба. Попи святили поля зато, жебы 

выпросили про людей од Бога до-
брый уроджай на тот рік. Жены і 
дївчата собі потім лісовали в книж-
ках былї із посвяченого жыта ці 
пшеніцї. Сімболом русальных свят 
меджі людми є і квітка півонія, бо 
цвине авкурат в часї русальных 
свят. В дакотрых нашых селах єй 
зато звуть і „русадлёвков“ або „ру-
сальнов ружов“.

Русаля выходить фурт на недї-
лю – в пятьдесятый день по Вели-
кодню – Пасхі. Великодны свята 
можуть выйти подля того, коли є 
повный Місяць, то значіть од 22-го 
марца до 25-го апріля. Потім свято 
Русаля може выйти од 7-го мая до 
14-го юна. Того року Русаля вышло 
на 4-го юна.

Поздравую вас, мої камаратя. Недавно єм ся дочітав інтересны інформації 
о нашій найстаршій історії і хочу ся о них з вами подїлити. 

Мы, Русины, походиме з єдной великой славяньской родины, з котрой 
окрем нас вышли і Росіяне, Словаци, Булгары, Українцї, Сербы, Хорваты, 
Поляци і далшы славяньскы народы. Тота наша велічезна славяньска фаме-
лія має приближно 400 міліонів членів. Славяне суть найчісленїша етнічна і 
языкова ґрупа в Европі. 

Од 6. стороча ся зачали усаджовати на Підкарпатю. Малы ґрупы поселили 1 
карпатьскы долины в другій половинї 9-го стороча. В 13-ім сторочу Русины 
повнили функцію кралёвскых стражцїв граніць і належали 2 к слободному 
жытельству 3. До горьскых областей выходной Словакії Русины приходили 
од 14-го до 17-го стороча.

Кідь собі славяньскы народы нашли новы теріторії 4, де ся усїли, так зачали 
формовати свою властну културу і языкы. Тоты, хоць выходять з той самой 
основы 5, ся днесь од себе дость одрїзняють, бо їх розвиток проходив в інак-
шых условіях 6.

Русины жыють вздовж 7 северных і южных схылів 8 Карпат. Їх домовина, в 
історії знама як Карпатьска Русь, ся розпростерать на граніцї Україны, Сло-
вакії, Мадярьска і Польщі. Од єденадцятого стороча аж до року 1918 русинь-
ска теріторія южно од Карпат, то значіть Підкарпатьска Русь і Пряшівска 
область, были частёв Угорьского кралёвства. По скінчіню Першой світовой 
войны ся стали частёв Чехословакії, з вынятком двадцятёх сел южно од рїкы 
Тіса, котры были припоєны ід Румунії.

Погляд до нашой історії

Мапа сучасного заселїня Карпатьскых Русинів (copyright © by Paul R. Magocsi)

1 поселити ся – usídliť sa
2 належати – patriť (niekomu / k niekomu)
3 жытельство - obyvateľstvo
4 теріторії - územia
5 основа - základ
6 одрїзняти ся – odlišovať sa
7 условія - podmienky
8 схыл – svah (схылы Карпат – svahy Karpát)

 9 Редакція Колысочкы дякує нашому ґрекока-
толицькому священикови, отцёви Міланови 
Ясикови за поміч при гляданю підкладів про 
написаня тексту о святї Русаля. 

10 В церьковнославяньскій термінолоґії ся тото 
свято называть Сошествіє Святого Духа і в 
русиньскій церьковній термінолоґії – Зосту-
плїня Святого Духа. 

11 ризы – облечіня попа в часї літурґії. 
12 лахы – шматя, облечіня



Колысайковы герої: 
Іванко, Василько і  Марька

Колысайковы герої Іванко, Василько і Марька знають помагати старшым людём, рады чітають книж-
кы, рады ся учать штось нове, помагають своїм родічім старати ся о свій біт або о свій квартель, свою 
хыжу  утримують в порядку. Попораять за собов танїр, ложку, вилку і ножик, кідь ся наїдять, не вха-
бляють то на свої мамкы або няньків. Помагають своїм родічім в роботї на загородї, в дїлни, в квартелї 
або в домі, де бывають. То, што мають сполочне, є їх способность помагати другым людём, хранити своє 
природне оточіня, любити свій родный край і людей в нїм.

Може то і не суть герої, лем добры дїти з отвореным сердцём про вшытко жыве. Раз ся Іванкови стало, 
же на дразї недалеко їх дому збачів чудного їжака, котрый нїс на хырбетї подерты фалаткы бывшой 
іґелітовой ташкы. Подля вшыткого на них натрафив десь в лїсї і без Іванковой помочі бы ся їх сам не 
збавив. Іванко о тій своїй скушености розповів своїм добрым камаратам із школы – Марьцї і Василькови 
і тогды і Василько їм розповів свою лїсню історію. Раз скоро рано пішов Василько із своїм няньком до 
лїса на грибы. В траві, мокрій од росы, лежало коло тернёвых кряків мале сернятко з пораненов лаб-
ков. Василько подышов ближе ід сернятку і увідїв недалеко од нёго вышмарену порожню бляшанку. 
Очівісно ся сернятко на нїй і поранило. Кідь Василько з няньком одышли од сернятка і позоровали го 
далекоглядом із полёвницького посїда, пришла ку нёму серна і вылизала му кроваву рану. 

Од тых смутных зажытків в лїсі і на дразї Іванко, Василько і Марька як і вшыткы їх найблизшы дома 
уже нїґда не метали вшытко смітя до єдного коша, но зачали го сепаровати.

Знали сьте, же:
  I. Огрызок ябка ся розкладує дакілько тыжднїв, притім го можеме згоднотити компостованём. 
II. Новинкы і часопиы ся в природї розкладують дакілько місяцїв. Сепарованём папіря ся шпорує прі-

марна суровина – дерево, не знечіщує ся воздух і шпорить ся енерґія. 
III. Алумініовы бляшанкы ся в природї 

розкладують приближо 20 – 100 
років. Нерозложены можуть в при-
родї поранити звірята і людей. 

IV. Розлічны тіпы бaтерій (акумулато-
рів) ся розкладують в вольній при-
родї 200 – 500 років!

V. Ґумовы пневматікы з автомобілів 
представлюють у вольній природї 
затяж про природу і на 265 років. 

VI. PET-фляшкы і іґелітовы мішкы ся 
розкладують приближно 500 років. 
Полістірен аж 1000 років! 

VII. Скло належить меджі барз добрї 
рецікловательный матеріал і ёго 
вышмарёванём в природї ю затя-
жуєме аж на 4000 років, коли дійде 
ку ёго розпаду! 

VIII. Жувачкы ся розкладують у вольній 
природї 5 років. 

IX. Шпакы із ціґаретлїв ся розкладу-
ють в вольній природї 3 місяцї аж 
5 років.

X. Папірёвы носовчата ся розкладу-
ють приближно 3 місяцї. 

XI. Моторовый олїй ся розкладуює 10 – 
100 років.

XII. Тeлефонна карта ся розкладyє аж 
1000 років. 

Є барз простый способ, як мож 
забранити такым неґатівным впли-
вам на вольну природу. Сепаровати 
смітя-одпады і не вымітовати їх до 
вольной природы.



Приповідка Славка Слободана

Хыжка
Суху хыжку любить мышка. Но а жабка – ту, де цяпкать. 
Прискакав к ним зайчік пилно, з вінчованков дуже милов. 
Пришла на навщіву рыжа лишка, прочітала тоты стишкы. 
Чудовав ся і вовчиско: яка красна хыжка чіста!
Як пришов медвідь Урвило – ту ся хыжка завалила.

Ваша малёвана прировідка:

Школа
Під приповідков поглядайте одповідаючі слова і намалюйте їх. Доповнийте рісункы і до-

кінчте Колысайком зачату приповідку самы. 

Была єдна школа. В тій школї сидять дїти в ............ . Кебы посидїли, потім бы ся з учітельков вєдно 

забавили. Но дїточкы ся вон розбігають, бо през облак Іванкову .......................... зазрївають. Іванко і пару 

сокласників в класї зіставають, бо авкурат стишкы на Духновічів Пряшів декламують.  ................. пряз-

но смотрить, од Іванка тейку 1 просить. Іванко глядать робочій зошыт і блайвас 2, перо не находжать. 

Школску ташку перевертать, згоры, здолы попрезерать, но ёго ............... як кібы дістала крыла, із ташкы 

ся просто – вытратила. На облачок мамка клопкать, учітельку ід собі жадать. 

Доповнийте Вы самы, што могла Іванкова мамка хотїти од панї учітелькы:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Выберьте з тых слов: 
Учітелька, класї, тейка, мамку

1 тейка  – zošit
2 блайвас  – ceruzka



Дїтьскa співанкa

Весело
Зажурив ся чоловік

Зажурив ся чоловік,
Як на світї жыти,
Пішов собі чоловік
Курочку купити. 
А курочка – тю-лю-лю,
Тю-лю-лю, тю-лю-лю,
Теперь я ся не журю! 
Зажурив ся чоловік,
Як на світї жыти,
Пішов собі чоловік
Гусочку купити. 
А гусочка – ґа-ґа-ґа,
А курочка – тю-лю-лю
Тю-лю-лю, тю-лю-лю,
Теперь я ся не журю! 
Зажурив ся чоловік,
Як на світї жыти,
Пішов собі чоловік
Качечку купити. 
А качечка – ква-ква-ква,
А гусочка – ґа-ґа-ґа,
А курочка – тю-лю-лю
Тю-лю-лю, тю-лю-лю,
Теперь я ся не журю! 
Зажурив ся чоловік,
Як на світї жыти,
Пішов собі чоловік
Козочку купити. 

А козочка – ме-ме-ме,
А качечка – ква-ква-ква,
А гусочка – ґа-ґа-ґа,
А курочка – тю-лю-лю
Тю-лю-лю, тю-лю-лю,
Теперь я ся не журю! 
Зажурив ся чоловік,
Як на світї жыти,
Пішов собі чоловік
Телятко купити. 
А телятко – му-му-му,
А козочка – ме-ме-ме,
А качечка – ква-ква-ква,
А гусочка – ґа-ґа-ґа,
А курочка – тю-лю-лю
Тю-лю-лю, тю-лю-лю,
Теперь я ся не журю! 
Зажурив ся чоловік,
Як на світї жыти,
Пішов собі чоловік
Гачатко купити. 
А гачатко – гі-гі-гі,
А телятко – му-му-му,
А козочка – ме-ме-ме,
А качечка – ква-ква-ква,
А гусочка – ґа-ґа-ґа,
А курочка – тю-лю-лю
Тю-лю-лю, тю-лю-лю,
Теперь я ся не журю! 

Зажурив ся чоловік,
Як на світї жыти,
Пішов собі чоловік
Баранка купити. 
А баранок – бе-бе-бе,
А гачатко – гі-гі-гі,
А телятко – му-му-му,
А козочка – ме-ме-ме,
А качечка – ква-ква-ква,
А гусочка – ґа-ґа-ґа,
А курочка – тю-лю-лю
Тю-лю-лю, тю-лю-лю,
Теперь я ся не журю! 
Зажурив ся чоловік,
Як на світї жыти,
Пішов собі чоловік
Псичатко купити. 
А псичатко – гав – гав- гав,
А баранок – бе-бе-бе,
А гачатко – гі-гі-гі,
А телятко – му-му-му,
А козочка – ме-ме-ме,
А качечка – ква-ква-ква,
А гусочка – ґа-ґа-ґа,
А курочка – тю-лю-лю
Тю-лю-лю, тю-лю-лю,
Теперь я ся не журю!

Марія Качмарова, 1967, Бехерів



Як ся то называть?

В такій деревяній надобі, колись нашы бабкы 
выробляли масло. Было треба мати своє домаш-
нє молоко, котре ся непереварене і незбавлене 
сметанкы налляло до той надобы і сколотило на 
масло. Таке масло было смачне, солодкаве і было 
чути, же є од домашнёй здравой коровкы. А як 
ся тота надоба называла? Дізнате ся в тайнічцї.

1.

2.

3.
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5.

6.

7.

Попробуй собі запамнятати рісун-
кы в парах. Дале в часописї буде 
про тебе повязана з тым задача.

Д ї т ь с к ы  г р ы  з  К о л ы с а й к о м

Миколай Коневал

Повідачкы
Стара баба зла
штири дїти ма,
єдно ходить до школы,
друге чістить бочкоры,
третє сидить на коминку,
тримле басу на ремінку
і так собі грать: тра-ла-ла-ла-ла.
Вельке мача, мале мача,
пустили ся до колача,

кедь колачік поїли,
так ся розосміяли. 
Кукі-кукі-кукі-кук,
я єм хлопець таяк бук,
люблю свого дїдка, бабку,
і найвеце свою мамку. 
Варила мышка кашочку
в малёванім горночку,
тому дала на мисочку,
тому дала на ложочку,
тому дала до танїрика,
тому дала до погарика,
маленькому найвеце дала,
бо она го найрадше зо вшыткых мала. 
Маленькый я, гускы пасу,
вельку торбу з їдлом несу,
а до торбы мамочка,
дала мі хлїб, яєчка.

Миколай Коневал
Дїдковы гаданкы

Дїдко посмотрив до жменї, 
штурив піпку до кешенї,

сїв він собі на лавочку
і закликав свою внучку. 
– Слухай мене, дїтя міле,
кедь біла вівця мать молоко біле,
дїдо приджмурив собі око,
а яке мать чорна вівця молоко? 
Дїтятко ся задумало,
чорну вівцю не познало.
І жебы ся то дізнати,
пішло ся бабкы звідати. 
Розъяснила ся бабцї тварь,
што выдумав тот старый фіґлярь.
Чорного молока нїт на світї,
о тім предці знають вшыткы дїти.
Бабка дїдкови так погрозила:
Што выдумала Твоя голова сива!
Ці уж не маш што робити,
лем так  дїточкы трапити?
Дїдко із лавочкы встав
сміло бабцї повідав:
– Бабо, бабо, ты бы мала знати,
я учу дїти роздумовати.
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Д ї т ь с к ы  г р ы  з  К о л ы с а й к о м
Лоґічны задачі – Тесты памняти

1. Колысайко має три склянкы 
з кексами. На вшыткых трёх 
суть перепутаны етікеткы: 
„Вівсяны кексы“, „Чокола-
довы кексы“, „Орїховы кексы“. 
Склянкы суть заперты а вы 
можете взяти лем єдну кексу 
з єдной (будькотрой) склянкы 
і потім правилно розмістнити 
етікеткы. Як то зробити?

A С Е В О А Т П О Л

Б Л К П О Н С У З С

Г И Е Е О И Р И О Е

О Р Р Р К Л М Л З Ц

А Д А Г Б А О Н У Й

X Е Б А Я М А Л Л Я

У Б Ї Ч А І А В Я Ф

С Р Д О Д Ж И Ч Л О

Т Я Я Н У А Р ЬІ К Р

Я Ц І Р Е Д Н Е К А

6. Приповідкова гаданка
Юрко Харитун
Їмив рыбарь рыбку
Не хоцьяку.
Яку?
Злату.
А ёго желаня?
Жебы не ходив уж босый,

та му дала _ _ _ _.
Быв богатый, мав і шаблї,
та му дала _ _ _ _ _ _ .
Мав ай велё силы,
та му дала _ _ _ _ .
Рыбка глуха была,
думала,
же з нёго ґазда буде,
так го потїшыла.

АМБРЕЛА КЕНДЕРІЦЯ РУЖА
ГРИБ ЛОПТА СОЛОМА
ДЕБРЯ МАЛИНА ХУСТЯ
ДОДЖ МАЧКА ЯБКО
ЗИМА ОВЕС ЯЙЦЕ
ЗОЗУЛЯ ОПЕРА ЯНУАР
ІНДІАН ПЕРГАЧ ЯФОРА

По вычаркнутю вшыт
кых слов в вісемнапрям
нику – допиште до стиш  
ка зіставаючі слова.

4. Вырїш задачу і напиш мена під образкы
В родинї суть три сестры. Танї двараз веце років, як 

буде мати Наташа тогды, коли Діана довершить тіль-
ко, як має Таня теперь. Котра із сестер найстарша, ко-
тра наймолодша і котра середня подля віку? Напиште 
їм під рісункы мена.

3. Высше нарісованы три обєкты стоять на 
склянянім столї. Як вызерать погляд спід 
стола наверьх? Выберьте справны формы 
предметів.

5. Ребусы з буквами і словами:
Назвийте рісунок і замінь-

те єдну букву в слові за іншу – 
взникне вам нове слово.

2. В двох ташках є по 12 гру-
шок. Янко взяв дакілько гру-
шок з першой ташкы а Діана 
зобрала з другой ташкы тіль-
ко, кілько зістало в першій. 
Кілько грушок зістало в оби-
двох ташках довєдна?

Вісемнапрямник:



Д ї т ь с к ы  г р ы  з  К о л ы с а й к о м
7. Найдийте уведжены формы  в 

рамках цїлого взору.
Добрї собі побзерайте рісунок і 

задумайте ся, котры формы предме-
тів суть нарісованы ниже.

8. Так як сьме обіцяли, є ту про 
тебе задача повязана з твоёв 
памнятёв. Якy добру єй маєш? 
Можеш ся теперь отестовати. До-
рісуй потрібну пару ку рісункам.

10. Дорісуй черешнї подля взору.

12. Вышрафуй прямыма лінійка-
ми ябко і гриб.

9. Перерісуй рісунок подля точок, а потім го вымалюй.

11. Перейдий по точках єдным тягом так, 
же бы єсь блайвас не одтяговав/ла од папіря.

1     2         3           4  5  6    7



Лїтом світом з Колысайком

Доба, в котрій жыли діносавры, ся называть другогорами. Была то доба 
меджі двома переломныма періодами  в розвиваню земной кулї, через котры 
много жывых творів выгынуло. В другогорах была кліма на Земли барз теп-
ла, што помагало розвитку новых сорт жывочіхів.

Колысайко вам представлює заник-
нутый і таёмный світ діносаврів

Часова ось, коли жыли діносавры

Тріас Юра Крейда

Перед 245 міліонами років Перед 208 міліонами років Перед 144 міліонами років

Тріас
Першы діносавры в добі 

тріасу были маленькы. Пер-
шый діносавр Коелофізіс 
быв малый діносавр з дуты-
ма костями. Быв то быстрый 
ловець і мнясожравець (мня-
соїд) і жыв в добі нескорого 
тріасу. Є єдным із першых ді-
носаврів. В нескоршім тріасї 
ся обявили дакотры великы 
былиножравцї (зїлёїды), як 
наприклад платеосавр.

Юра
В нескорій юрї быв най-

векшым мнясожравым ді-
носавром в Северній Аме-
рицї Аллосавр. В тій добі ся 
тыж обявили першы птахы і 
днешнї ссавцї. 

Ловець хробаків – Компсо-
ґнат быв малый діносавр – 
розмірів днешнёй куркы, кот-
рый жыв в Европі в нескорій 
юрї. Правдоподобно ловив 
хробакы і малы ящуркы.

Крейда
В добі крейды ся обявили 

новы сорты діносаврів. Стру-
тіомім мав довгы заднї лабы, 
зато знав барз скоро бігати. 
В тій самій добі жыв Тірано-
савр і велё былиножравцїв ся 
го бояло і хранило ся перед 
ним. Анкілосавр не знав ско-
ро бігати, зато ся мусив спо-
лїгати на „опанцірёване“ тїло 
покрыте костяныма дощечка-
ми і остнями і на кыёвитый 
хвіст.

Діносаврам суть най-
подобнїшы дракы, котры 
находиме в народных роз-
повіданях, леґендах ці при-
повідках. Боїте ся драків? 
Думате собі, же на Земли 
реално жыли дракы? 

Было то так, же дракы грали барз 
важну роль в народній словесности 
многых країн, часто як сімбол силы 
і моци. Нашы предкове собі їх, подля 
вшыткого, выдумали як высвітлїня 
походжіня найдженых скамянїлых 
костей, кідь орали або копали свої 
поля і загороды.



Науковцї одгадують, же на Земли жыло приближно 10 000 сорт – діносаврів в часї перед 230 міліо-
нами років аж до добы перед 65 міліонами років, коли выгынули. Чом діносавры на Земли выгынули, 
не є науковцїм цїлком ясне. Діносавры были шпеціалнов давновіков ґрупов плазів , котры дорастали 
до розлічных розмірів і форм. Меджі сучасны плазы належать ящуры, гады, крокоділы і черепахы 
(корытнячкы). В єднакій мірї, як векшына плазів, ай діносавры жыли на сухій земли і клали яйця. 

Дакотры діносавры были высокы як великы хыжы, аж 8-10 метровы, інакшы зась были малы як 
днешнї куркы. 

Мнясожравы діносавры ловили жыву корысть, припадно поїдали здохлины. Меджі мнясожравы 
діносавры належали наприклад: Аллосавр, Тіраносавр, Спіносавр, Овіраптор, Компсоґнат, Коелофі-
зіс, Струтіомім... 

Остатнї діносавры были былиножравы і обгрызали стромы і інакшы ростлины. Были то напри-
клад: Платеосавр, Стіракосавр, Паноплосавр, Стіґімолох, Іґуанодон, Кентросавр.

Науковцї роздїлюють діносавры до двох головных ґруп. Птахопанвовы мали панвову кість при-
способлену подобно як днешнї птахы. Плазопанвовы мали панвову кість приспособлену подобно як 
днешнї плазы.

Розлічны сорты діносаврів

Колысайко ся Вас звідує:

– Знали сьте, же іщі і днесь жыє даякый діносавр? 
Представте собі, же жыє. Є то молох тернистый і жыє в сучасности в Австралії. 

Має тїло покрыте кужелёвитыма остнями, котры го хранять перед предаторами. 
Подобны остнї ся находили на тїлах дакотрых былиножравых діносаврів в дав-
новіку.

В нескорій крейдї выгынуло природным способом много сорт діносаврів і далшых жывых творів.
Нескорше, приближно перед 65 міліонами років, пришла велика катастрофа, наслїдком котрой выгы-
нули вшыткы великы сухоземскы і многы жывы творы. З діносаврів пережыли лем тероподы в формі 
птахів.

Екзістують доказы, же Землю засяг астероід 1. Тото могло вести к вытворїню мраків, котры на дов-
гый час затїнили Сонце. Земля потім была темна і холодна і многы жывы творы і ростлины выгынули.

Дакотры учены собі думають, же выгынутя діносаврів не было выкликане астероідом, но ерупціями 
сопок. Много выбухів вулканів могло подля них мати рівнакый наслїдок як засягнутя Землї астероідом.

Подля далшой теорії заник діносаврів выкликали ссавцї, котры ся жывили їх яйцями. Ссавцї были 
барз успішнов ґрупов жывых творів, і зато по выгынутю діносаврів ся наслїдуюча доба на Земли може 
называти і Віком ссавцїв.

Заник діносаврів

1 Астероід – фалат певной гмоты, наприклад мала планетка, котра летить весміром. У весмірї ся 
находять тісячі астероідів.
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Зробте собі самы!
Вы, самособов, уже знаєте малёвати пензликом, фарбічками і фіксками. А што бы сьте повіли 

на такый оріґіналный способ малёваня, як малёваня фалатком картона?
Буде вам треба: картон коло 2-3 центіметрів шырокый, акріловы фарбы, тонку фікску, папірь 

на малёваня.

ПОСТУП: 
Акріловыма фарбами найлїпше малёвати на крейдовый 
папірь. Мож вывжыти і рубову сторону папіря, напр. з 
минулорічного настїнного календаря.

1. На кусочок картона на-
несьте дакілько фареб. 
Кідь поужыєте волнистый 
картон, зістане вам шум-
ный волнистый слїд.

2. Найперше собі выпробуй-
те на іншім пaпірю зроби-
ти волнисту лінайку.

3. Жебы вам вышла квітка, 
єден бік кусочка картона 
зістає непогыбливым, а 
другым обертайте до кругу.

4. Важным детайлом каж-
дой квіткы суть – тічін-
кы. Дорісуйте їх чорныма 
фіксками аж тогды, як 
акрілова фарба цалком 
высхне. 
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с. 7,  – тайнічка: БОДЕНКА
с. 8, з. 1 – Треба взяти кексу із склянкы з написом „Вівсяны кексы“ (мож і з будькотрой другой). Затоже 

склянка має перепутану етікетку, так то буде кекса будь чоколадова або орїхова. Дайме тому, же 
вы выбрали зо склянкы чоколадову кексу. Позад того треба поміняти етікетку „Вівсяны кексы“ з 
етікетков „Чоколодовы кексы“. А затоже мы знаме,  выходячі з условія, же вшыткы етікеткы суть 
перепутаны, так теперь в склянцї з написом „Вівсяны кексы“ находять ся кексы орїховы, а в склянцї 
з написом „Орїховы кексы“ суть кексы вівсяны. То значіть треба тоты дві етікеткы вымінити.

с. 8, з. 2 – В каждій ташцї є по 12 грушок, то значіть, же все нам зістане в обидвох ташках довєдна 
дванадцять грушок, кідь з єдной возьме Янко даяке множество а Діана остаток. Напр. Янко возьме 
з першой ташкы 7 грушок. Зістане в ташцї 5 грушок (12-7=5). Таке 
множество зобере Діана з другой ташкы а в другій ташцї так зістане 7 
грушок (12-5=7). Теперь зрахуєме грушкы котры зістали в обидвох таш-
ках: 5 в першій а 7 в другій, што нам довєдна дає 12 грушок (5+7=12).)

с. 8, з. 4 – найстарша є Таня, середня Діана і наймолодша Наташа
с. 8, з. 6 – вісемнапрямник: 1. косу, 2. граблї, 3. вилы             с. 9, з. 7:
В цїлім часописї ся находить 20 черешенок.

Рїшіня задач:


