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2. Дале продовжуєме наволїкати пацеркы і 
вытваряме такым цікцаковым спосом форму 
стромика, котрый має на кінцї каждой галузкы 
бомбулї з пацерок. 

3. На конець нам зістане уж лем на вершок 
привязати шпарґу, жебы го мож завісити. 
А наш малый да-
рунок є на світї. 

4. Уж го можеме 
завісити на рожде-
ственный стромик 
або і послати го в 
копертцї кому хо-
чеме.

-зц-

Обсяг
Дїточкы, доповнийте справны чісла сторінок 

до бублин ід рісункам з обсягу чісла:
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Зробте собі самы

БУДЕ НАМ ТРЕБА:
30 цм дротика, деревяны або керамічны па-
церкы (коралкы) будьякой фаребности, пант-
лик около 12 цм і про лїпше закінчіня строми-
ка ся нам придадуть і комбіначкы з тонкым 
ухопом 

ПОСТУП:
1. На наш стромик розмірами коло 5х7 цм нам 
треба мінімално 7 коралок. Веце може быти, но 
при такім розмірї максімално 9. Робити зачіна-
ме так, же собі на конець дротика наволочеме 
коралку і закрутиме дротик, жебы была коралка 
упевнена. Якраз при тім собі можеме помочі ком-
біначками, але не є то аж так потрібне. Потім за-
гнеме дротик і вытвориме кмень стромика і про-
довжуєме наволїкати коралкы.

Агойтє, мiлы дїточкы 
і школярикы! 
Агойте, дїточкы і школярикы, тогоріч-
на восїнь ся помалы кiнчіть і уступує 
місто морозивій зимі, сонечко ся нам 
ховать за хмары, молга рано закрывать 
драгу до школы і в лїсї собі звірятка 
рихтують барлогы на переспаня в зимі 
(медвідї, їжакы, мышы, патканї, зайцї, 
лишкы, борсукы, бобры і далшы), высока лїсна звірина (волінї, сер-
ны, даньєлы) або дикы свинї собі глядають лежовиска глубоко в лїсї. 
Птахы, котры бы нашы студены зимы не пережыли уже давно, зачат-
ком осени одлетїли до теплых країн, і дрїбным пташкам, котры пере-
зимують у нас дома, мусиме і мы кус помочі тым, же їм в нашых садах 
завісиме на стромы малы будкы, до котрых їм нарихтуєме „дашто під 
зуб“. Є то прекрасный погляд на щебетаючі пташатка, котры дзёбають 
зернята сонечніцї або пшеніцї.  У великій зимі їм можеме дати і дакус 
сала. Даколи ся але стане, же пташатка при дзёбаню насыпаных зерня-
ток стратять свою осторожность і не уникнуть ловлячому інштінкту 
мачкы, котра лем чекать на момент, жебы выскочіла на стром і - хняп! 
В лїсї вшыткым листнатым стромам вже попадало листя на землю і 
мнягонько выстелило лїсны пішникы. Котре листя патрить котрому 
строму, то ся можете научіти од нашой ілустраторкы Евкы Ілковічо-
вой. Хвойковы стромы своє ігліча в зимі не змітують, окрем єдного 
– смерековця опадавого. 
В тім чіслї маєте найти листочкы і ігліча із лїсных стромів і повісти 
панї учітельцї або мамцї ці нянькови, кілько їх про вас намалёвала 
панї ілустраторка Евка Ілковічова.  Колысайко їх сховав так, же сьме 
зведавы, цї їх вшыткы найдете. Суть розметаны в цїлім чіслї Колысоч-
кы. -люк-

Русиньска літературна 
рубріка – проза, поезія, 

байкы-забавляйкы

Елена Хомова–Грінёва

Зозуля
З яри закукать зозуля,
давать вшыткым дїтём знати -
зима є гет,  ярь надышла
будеме уж тепло мати.

„Ку- ку, ку-ку, я на буку!
Добрї мі є в лїсї жыти!
Знесла-м яйце в чудже гнїздо,
можу ся хвалити.“

Высидить го іншый пташок,  
єдно дїтя буду мати.
Дотогды сі превесело       
буду на стромі кукати.“

Слимачок
Слимак помаленькы лїзе,
там де іде, все за собов
домик на хырбетї несе.
Як зунує – в нїм ся скрыє.

Слимак, слимак выстав рожкы,
выйдь з домика на дорожку!
Легко підеш росов зрана,
Там, де травка є змачана.

Дятель
Доктор дятель в нашім краї
насадив сі окулярї,
припасав сі шурц біленькый 
і зачінать помаленькы.

Клёпі-клёпі клёпкать сміло
до дерева з дзёбачіком,
од рана аж до вечера,
робота є пороблена.

Переклёпкать конарївля,
зробить здравотну преглядку.
У лїсї єден за другым
давать стромы до порядку.

Повыберать з них червякы,
мушкы, яєчка, хробакы,
вычістить, позагладжує,
ёй, велё ся намордує.

Павук
Вісить павук з повалы,
тримле ся мотузка,
сплїтать сїтькы помалы,
їмать до них мушкы.

I полотно на перины
шыковнї знать ткати.
Наткав велё павучіны
у цїлій  комнатї.

Порядна ґаздыня
прийде попрятати,
повымітать павучіны,
зробить павукам кончіну.

Кертіця
Кертіця двір обсадила,
попід землю ходбы рыла -
з непотрібной чорной глины
копкы на дворї зробила.

Мы мусиме граблї взяти,
вшыткы копкы розграбати,
за маленьков незбедніцёв
двір до шору назад дати.

Ідуть Рождественны свята і наісто каждый з нас хоче 
своїх близкых або камаратів дачім порадовати. А ніч не 
потїшить веце як штось выроблене вастныма руками. 
Укажеме собі як выробити стромик із пацерок і дроту, 
котрый можеме комусь подаровати, або самы сі такыма 
стромиками выздобити обыстя ці ялічку. 

Невеликый дарунок – стромик із пацерок

Елена Хомова–Грінёва

Телятко

Пасе ся теля на луцї,
довкола сі выскакує,
муху хвостиком одганять,
ножков травку выкопує.

Призерать ся ёго мама,
што телятко  настваряло.
„Му-му, му-му, мій маленькый,
ці зеленой травкы мало? Так ся скубе, так ся пасе –

мусиш ся учіти!
Не по полю побігати,
а голодным быти.



Колысайко выбрав приповідку  
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Дуб
Познате хробачіка рогача? Кедь вонка тем-
нїє, в теплiм лїтї вылетить догоры на своїх 
крылах. А кедь ся вам подарить вхопити го, 
може вас своїмa парoжками укусити на пал-
чіку до кровли. Повісте собі, же є нерозум-
ный і пустите го на слободу. І він вам замахать крылочками 
і одлетить. Рогач жыє на дубі і пє ёго солодку мязґу. Бісїдує 
ся, же дуб є в нашім краю найміцнїшый стром.
 

Осика
Гварить ся: „Трясе ся як осика.“ То зна-
чіть, же ся барз дахто трясе од зимы.
І поправдї. Лем собі ляжте під осику і 
увидите: Хоць ай вітрик не дує, а лист-
кы осикы неперестанно ся погыбують. 
Повів бы єм, же былькы - тоты стебелка, 
котры тримлють листкы, суть барз чутливы, зато погыбу-
ють листками і при найслабшім вітрику, котрый мы ани 
не учуєме на своїм тїлї. Осика має представляти страх. Но 
я з тым не согласен. Она ся лем бавить з вітром так, як ся 
бавлять дїти, кедь пущають шарканїв. 

Липа
Кілько пташаток виє гнїздо на тій вели-
чезній липі! Є там чорный дрозд, пінка 
і много іншых красных створїнь. Липа є 
їх хранительков. Xранить в своїх кона-
рях веце як двадцять гнїзд. 
Кедь восїннїй вітрик задує, навколо по-
лїтує єй насїня як малы гелікоптеры. Я 
собі так думам, же гелікоптеры выробили подля окрылено-
го насїня солодко пахнячой липы. Кедь падать насїня липы, 
тогды опадує ай єй злате листя. Вітор го піднимать, а меджі 
листками ся стрїбернїють ниточкы павучіків. Злате листя 
– єй злата кошулька падать на землю. Но липа в яри зась 
зазеленїє. Укаже ся нам  в зеленій кошульцї. 

Бук
Наш бук має твердый блїдозеленый лист. 
Листкы бука суть нарїдко розложены, а кедь 
остре сонце світить, обертають ся протів нёго 
гранов (ребром), жебы їх барз не высушыло. 
Кедь підете рїдков бучінов, вера же, не барз ся 
захылите перед сонцём.  А кедь зачне падати 
додж, під рїдкым листём бука до ниткы змок-
нете. 
Кедь приходть восїнь, падають із бука ёго плоды – буков. 

Зернятко букви скоро таке як зернято кавы, но не треба го 
їсти. (Додайме, же то лем дикы свинї люблять буков).

Ґаштан 
Ці сьте собі даколи робили фаёчку із 
впадженых ґаштанів? Ґаштан ся просто 
нарїже і вышкрябать ся з нёго дужина. По-
тім ся засуне до нёго прутик і файка є гото-
ва. Не дымить і  не шкодить. 
В осени падають ґаштаны із стромів. Робить ся з них атра-
мент. Такыма ґаштанами може пише і дакотрый з вас. 

Орябина (Ярабина)
Орябина є барз красный стром. Кін-
цём яри в тугозеленім листю зацвине 
білов пахнячов катальков. В зимі, кедь 
вшытко закрыв снїг, вісять з єй конарїв 
каталькы червеных плодів. Прилїтають 
снеґірї2, дрозды і іншы пташата, жебы ся накормили на єй 
дарох. Є красна і щіра. Дає вшытко, што має. 

Береза
Позерам на березу і вера віджу, же ся на 
нїй штось білїє. Но то не є кошулька, як бы 
сьме собі могли думати. Є то ємненька ско-
рочка, котра світить і вночі. 
Треба іщі доповнити, же мязґа березы є на 
оздравлїня хворых людей, Но не слобідно 
зато безерї рїзати скору – здерати єй. Ма-
єме уж і лїпшы лїкы як березова мязґа. Вынашли їх нашы 
докторы. 

Явор
Явор, кедь вітрик в ёго листю зашумить, спо-
минать, кілько птахів го навщівило. Было їх 
так много, же їх сам пораховати не годен. Но 
вшыткы тоты птахы вхабили в нїм свої співы. 
Зато выхырены гуслярї зготовили з нёго гуслї, 
жебы вшыткы співы птахів, котры засїли на 
яворї, ся в тых гуслях озвали. Відїли сьте вже, 
дїти, ґуслї? Попозерайте на них! Хребтова стїна є з явора. 
Но не з хоцьякого! Явор мусив рости на твердій скалнатій 
земли, жебы быв твердый. Потім, в зимі, кедь спить і ніч не 
знає, зрубають го і зроблять з ёго дерева хребетикы мно-
гых гусель, жебы гуслї краснї звучали. А кедь музиканты 
на них заграють, спознаєме в грї шум явора і сьме тыма 
красныма звуками натїшены. 

1 Переложыла: Люба Кралёва
2 Снегірь – hýľ

Колысайко про Вас, дїточкы, намісто приповідкы выбрав повіданя вызнамного 
словацького писателя Люда Ондреёва із ёго книжочкы „Кедь підеш горов“ о стромох 
в лїсї. Няй ся вам добрї чітають  ёго слова.

Людо Ондреёв – Кедь підеш горов1



• В день Михала, 29. септембра, ся зачінала збе-
рати осїння урода. Худоба ся вертала із паствиск до 
долины – до своїх стайнїв і в многых селах были од-
пусты. Збераня садовины ці овоцины  на су-
шіня і заварёваня – то быв веселый час, 
бо ся славила добра урода. 
• 1-го новембра – День мер-
твых, 2. новембра – День 
Вшыткых Святых. Першо-
го новембра ся споминать 
на найблизшых мертвых. На 
цінтарёх сплять помершы 
спокійным сном, під пахня-
чіма квітками або зжовтїлов 
травов. Смутну співанку ту 
співать  вітор на листю плачу-
чой верьбы. 
• 11. новебмра – день Мартіна, 
знав нападати першый снїг, зато люде 
гварять, же Мартін приходить на білім коню. 
Свою роботу сі люде так орґанізовали, жебы до того 
дня было вшытко позберане з поля і загороды. 
• 30. новембра – день Андрія, зачаток забиячок, бо 
вже было дость холодно. Забите паця ся обпалёвало 
на сїнї, чістов водов із потічка го мыли. Потім го ро-
зобрали і ладили гуркы, ковбасы, шовдру, солили со-
лонину, рїзали мнясо і клали го вудити. Із помочов 
родины была цїла робота коло пацяти готова до ве-

чера. Потім ся могли веселити. 
• Од 1. до 24. децембра – Адвент – час чеканя на 
Рождество. Вірило ся, же вшыткы роботы перед 

Ріством треба поробити в часї Адвенту. Люде 
давали до порядку свої хыжы, госпо-

дарьскы будовы, рїзали свинї, вудили 
мнясо, ковбасу, солонину. 

• 6. децембра – день святого 
Миколая, котрый приносить 
дарункы послухняным дїтём  
до боканч або чіжемок. Тоты 
собі ставляють дїти до облаків. 
• На Луцію, 13. децем бра, 
 дївкы метали оловяны „галуш-

кы“ до кыпячой воды і віщіли з 
них. В дакотрых русиньскых ре-

ґіонах люде вірили, же Луція є тай-
ным створїнем, босорканёв, і може 

покарати жены за то, же у єй день тка-
ли.... Но днесь ся  уже дома не тче і зато ся по-

вірам о Луції не барз вірить. 
Задачі про Вас: Якы їдла ся ладили із свиньского 
мняса в адвентный час? Чом ся свинї рїзали аж по 
Андріёви? Хто собі кладе боканчі до воблака перед 
святом Миколая? Якы дарункы Вам принїс Миколай? 
Знаєте співанку о Миколаёви? Колысайко Вас ю учів 
тамтого року в тім часї. -люк-

4

Родный наш русиньскый край – обычаїв і природы рай

Русиньскы свята і народны традіції в осени

Вставай, 
вночі ту быв Миколай. 
Як ты спав, 
на облачік штось там дав.
Вставай, вставай, 
позерай. 
Я Миколай,
іду іздлека
через густый лїс. 
Про вашы добры дїточкы,
я штось доброго принїс.
Кілько маєте дїточок? 

Як на небі звіздочок. 
Кілько хлопцїв? 

Як у лїсї бучків. 
Маю повный міх, 
Подїлити я не міг. 
Як будуть вставати,

треба їм роздати,
а я Миколай,
іду в другый край. 

Через горы, через лїсы
Миколай штось дїтём несе.
Рано встаньте, позерайте,
што вам дав. 
На облачкы – чоколадкы, 
до чіжмічкы – медовничкы, 
до боканчі – помаранчі,
до кешенї – 
цукерничків повны жменї. 
А про тых, што лем злы были? 
Хто крав – паліцю му дав.
Хто кляв – угликів всыпав. 
Дав палічку на заднічку.

Вінчовачкы на святого Миколая подля Юрка Харитуна
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Колыскова співанка
Люлю, же мі, люлю...

Народна колысанка із Чертіжного

1. Люлю, же мі, люлю, де я тя притулю? 
Під зелену сосну, дїтину розкошну. 

2. Гаяй, же мі, гаяй, ани мі не вставай. 
Ани мі, сыну мій, біды на задавай. 

3. Люляй, же мі, люляй, чорны очі стуляй. 
Як їх мам стуляти, кедь не хотять спати. 

4. Колыш ся, колыско, попри земли низко. 
Я бы колысала, але-м зуновала. 

Варіант: 

1. Чуч-беле, чуч-беле, нїт дома матери. 
Пішла кашу товчі, не прийде аж вночі. 

2. Усний, же мі, усний, великый выросний. 
Велиыкй, як і я, білый як лелія. 

3. Великый як і я, білый як лелія. 
Великый до неба, бо мі тя барз треба. 

Пава

По загродї ходить пава
навелё ся несе.
На голові злата жара,
не мать пары веце.

То превелька парадніця,
піря розтворила,
ока  красныма фарбами
шумнї нафарбила.

Легко крачать по травічцї
ногы двигать пышно:
Обдивляйте мою красу,
подьте ку мі фрышно!

Куркы і орел

Згоры з неба белавого  
видно орла великого.
Курку хопити не годен, 
кружить дале – голоден.   

Куркы ся барз напудили,
по дворї ся розлетїли.
Хотїли през плїт скочіти, 
жывот собі захранити.

Ґрявк было аж до хыж чути,
ґаздыня вышла шор зробити.
Одплашила орла такой,
так крічала під облаком:

Не полошай куркы в дворї,  
глядай обжыву на полї,
довго єм  їх годовала,
бы-м з них сама хосен мала.

Елена Хомова–Грінёва
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З Колысайком бісїдуєме і учіме ся по русиньскы
Стромы в лїсї і їх листя
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Мiлы нашы чітателї, Колысайко в тім чіслї вырїшив, же будете з  панї учітельков дописовати до 
порожнїх бублин русиньскы назвы лїсных стромів і дофарбите їх листочкы. 
Евка Ілковічова про Вас приправила красну фаребну двойстрану Стромы в лїсї і їх листя. 
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Дїтьскы гры з Колысайком
Словны гры з Юрком Харитуном

Выглядаванкы

Хтось розвязав слова, 
Буквы ся качали. 
Поскладати новы
Дїти помагали. 

Колысайку, чуєш? 
Є нас ту дость велё.
Лем треба нам тейку
і до рукы перо. 

1. Ябур – буря

2. палма – лампа

3. пила – ..................

4. .................. – лїто

5. колос – ..................

6. .................. – выдра

7. сако – ..................

8. раса – ..................

9. Адам – ..................

10. .................. – рогы

Мамко, 
можу позерати на ......................
Позерай, позерай, 
але го не запинай!

С П П С С В В В П

И Е О Е О І А О А

Т Р Л Л В Л З Д Р

О О Е О А А А А К

1. Пардон, Хто з вас найде рїку Дон? 
 - Мадона знає шумно співати. 
 - Донедавна мы ту сидїли. 
 - Автом перейдеш через Доновалы. 
2. На мене ся сполягай, же найду 
рїку Дунай. 

- Поклад у найстаршого брата быв. 
- Воду найти не є проблем. 
- На Бескід выйду, найлїпше там 

менї.
3. Чоколаду ті принесу, кедь найдеш 
Торісу. 
 - Віктор і сам прийде до нас. 
 - На тракторї сам керую.
 - В тім просторї Саша не быв. 
4. Я не маю страх переплавати і Ваг. 
 - І мы мали дома таку вагу. 
 - То была одвага скочіти до воды. 
 - Сова гукала цїлу ніч. 

Не мусить іщі спати, 
в колысочцї полежати. 
Своёй мамкы .................. 
шумно послухати. 

Запиште кажду другу букву! 
І М І Р А Л А А В
К О Л Ы С А Н К Ы
О Л Ь Б Т В Г О Д
Н Г К К Р К Е Р Р
А А О А А А Л Д А

Выглядайте слова в речінях (поле, лука, трава, 
вино, сїно, коса, граблї, міх, мотыка, цїпы)
1. Добрї ся ховзать по ледї.
2. Маю лук, а стрїляти ся научу.
3. Завтра вам принесу ягоды.
4. Іванкови нову книжку треба.
5. До вас ї новинкы поштарь принїс.
6. Як оса тебе покусала?
7. Граб лїпше горить як вільха.
8. По домі ходить мачка.
9. Мамо, тыкати каждому не можу.
10. На другім боцї Пыхнї будуть.

Треба слово прочітати
єдну букву собі взяти. 
До рядочків укладати, 
і не тяжко здогадати. 

буков пілот
груды вовна
голос пірат
сїдло мотор
родак орїхы
ручкы

Хлопцї запалили
над валалом ватры. 
Было їх так видно
як .....................   



Як ся то называть?                             -зц-
Колись ся на Святый вечур варило много страв. Даґде то было 
сім, даґде девять а даґде і дванадцять. Традічно ся на святкы їв 
а і до днесь їсть чеснок з медом, хлїбом і солёв. Тото їдло є осно-
вов каждого рождественного стола. Но ід традічным, про нас і 
днесь добрї знамым пирогам, грибам з капустов ці мачанцї якы 
ся на Рождество варять нашы бабкы варили на Святый вечур 
і голубкы, самособов без мняса, мащену капусту, колочену фа-
солю, бандуркы і поливку із сушеных сливок, якой названя ся 
дізнаєте, кедь вырїшите тайнічку. Хоць страв на столї было на 
Рождество много, не нашли сьте там їдло, кот ре бы было з мня-
сом, молоком, яйцами, ці пирогы мащены свиньсков мастёв. 
Вшыткы тоты їдла были пістны, затоже іщі все быв рожде-
ственный піст. Дакотры стравы ся в поєдных родинах варять 
доднесь. Як то є у вас? Якы стравы кладете на рождественный 
стіл?

9

Вісемнапрямник  

Зубы має,
не грызе,
не бреше,
На головцї волоскы
гладонько зачеше.
 

__ __ __ __ __ __ __.

БРАТ, ВЫГЛЯД, ВОРГА, ВОЯК, 
ГАЧА, ҐАМБЫ, КІНЬ, КЛЮЧІ, 
КОВБАСА, КОЛОМАЗЬ, 
ЛОКОМОТІВА, ЛИПА, 
МАШЛИК, МЫШКА, ПОПКА, 
ПРАДЇДО, РЫБА, РОБИТИ, 
ТИХО, ШАШЛИК, ШОВДРА, 
ЩАМБА 

Задачі -зц-

1. Перейдийте по точках блайвасом так, жебы 
сьте го не одтяговали од папіря.

2. Дорісуйте образчік ялічкы і вымалюйте го.

3. Спойте лінійков помаранчі із своёв тїнёв і 
выфарбийте їх.

1.
2.3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

СУДОКУ
Вырїш судоку так, 
жебы в каждім 
шорику і в каждім 
стовпчіку было або 
кажде з чісел од 1 до 6 
або в меншім судоку 
чісла од 1 до 4.
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Елена Хомова-Грінёва      Стишок о яблочку, грушцї і сливочцї
Червене яблочко розкрою на двоє,
єдно дам братови,  друге буде моє.

I жовту грушочку дам на половічку,
єдна є про мамку, друга про сестрічку.

Сливочкы в кошичку принесу про тата,
подїлю ся з нима зо вшыткыма рада.



2. Дале продовжуєме наволїкати пацеркы і 
вытваряме такым цікцаковым спосом форму 
стромика, котрый має на кінцї каждой галузкы 
бомбулї з пацерок. 

3. На конець нам зістане уж лем на вершок 
привязати шпарґу, жебы го мож завісити. 
А наш малый да-
рунок є на світї. 

4. Уж го можеме 
завісити на рожде-
ственный стромик 
або і послати го в 
копертцї кому хо-
чеме.

-зц-

Обсяг
Дїточкы, доповнийте справны чісла сторінок 

до бублин ід рісункам з обсягу чісла:

2 11

Зробте собі самы

БУДЕ НАМ ТРЕБА:
30 цм дротика, деревяны або керамічны па-
церкы (коралкы) будьякой фаребности, пант-
лик около 12 цм і про лїпше закінчіня строми-
ка ся нам придадуть і комбіначкы з тонкым 
ухопом 

ПОСТУП:
1. На наш стромик розмірами коло 5х7 цм нам 
треба мінімално 7 коралок. Веце може быти, но 
при такім розмірї максімално 9. Робити зачіна-
ме так, же собі на конець дротика наволочеме 
коралку і закрутиме дротик, жебы была коралка 
упевнена. Якраз при тім собі можеме помочі ком-
біначками, але не є то аж так потрібне. Потім за-
гнеме дротик і вытвориме кмень стромика і про-
довжуєме наволїкати коралкы.

Агойтє, мiлы дїточкы 
і школярикы! 
Агойте, дїточкы і школярикы, тогоріч-
на восїнь ся помалы кiнчіть і уступує 
місто морозивій зимі, сонечко ся нам 
ховать за хмары, молга рано закрывать 
драгу до школы і в лїсї собі звірятка 
рихтують барлогы на переспаня в зимі 
(медвідї, їжакы, мышы, патканї, зайцї, 
лишкы, борсукы, бобры і далшы), высока лїсна звірина (волінї, сер-
ны, даньєлы) або дикы свинї собі глядають лежовиска глубоко в лїсї. 
Птахы, котры бы нашы студены зимы не пережыли уже давно, зачат-
ком осени одлетїли до теплых країн, і дрїбным пташкам, котры пере-
зимують у нас дома, мусиме і мы кус помочі тым, же їм в нашых садах 
завісиме на стромы малы будкы, до котрых їм нарихтуєме „дашто під 
зуб“. Є то прекрасный погляд на щебетаючі пташатка, котры дзёбають 
зернята сонечніцї або пшеніцї.  У великій зимі їм можеме дати і дакус 
сала. Даколи ся але стане, же пташатка при дзёбаню насыпаных зерня-
ток стратять свою осторожность і не уникнуть ловлячому інштінкту 
мачкы, котра лем чекать на момент, жебы выскочіла на стром і - хняп! 
В лїсї вшыткым листнатым стромам вже попадало листя на землю і 
мнягонько выстелило лїсны пішникы. Котре листя патрить котрому 
строму, то ся можете научіти од нашой ілустраторкы Евкы Ілковічо-
вой. Хвойковы стромы своє ігліча в зимі не змітують, окрем єдного 
– смерековця опадавого. 
В тім чіслї маєте найти листочкы і ігліча із лїсных стромів і повісти 
панї учітельцї або мамцї ці нянькови, кілько їх про вас намалёвала 
панї ілустраторка Евка Ілковічова.  Колысайко їх сховав так, же сьме 
зведавы, цї їх вшыткы найдете. Суть розметаны в цїлім чіслї Колысоч-
кы. -люк-

Русиньска літературна 
рубріка – проза, поезія, 

байкы-забавляйкы

Елена Хомова–Грінёва

Зозуля
З яри закукать зозуля,
давать вшыткым дїтём знати -
зима є гет,  ярь надышла
будеме уж тепло мати.

„Ку- ку, ку-ку, я на буку!
Добрї мі є в лїсї жыти!
Знесла-м яйце в чудже гнїздо,
можу ся хвалити.“

Высидить го іншый пташок,  
єдно дїтя буду мати.
Дотогды сі превесело       
буду на стромі кукати.“

Слимачок
Слимак помаленькы лїзе,
там де іде, все за собов
домик на хырбетї несе.
Як зунує – в нїм ся скрыє.

Слимак, слимак выстав рожкы,
выйдь з домика на дорожку!
Легко підеш росов зрана,
Там, де травка є змачана.

Дятель
Доктор дятель в нашім краї
насадив сі окулярї,
припасав сі шурц біленькый 
і зачінать помаленькы.

Клёпі-клёпі клёпкать сміло
до дерева з дзёбачіком,
од рана аж до вечера,
робота є пороблена.

Переклёпкать конарївля,
зробить здравотну преглядку.
У лїсї єден за другым
давать стромы до порядку.

Повыберать з них червякы,
мушкы, яєчка, хробакы,
вычістить, позагладжує,
ёй, велё ся намордує.

Павук
Вісить павук з повалы,
тримле ся мотузка,
сплїтать сїтькы помалы,
їмать до них мушкы.

I полотно на перины
шыковнї знать ткати.
Наткав велё павучіны
у цїлій  комнатї.

Порядна ґаздыня
прийде попрятати,
повымітать павучіны,
зробить павукам кончіну.

Кертіця
Кертіця двір обсадила,
попід землю ходбы рыла -
з непотрібной чорной глины
копкы на дворї зробила.

Мы мусиме граблї взяти,
вшыткы копкы розграбати,
за маленьков незбедніцёв
двір до шору назад дати.

Ідуть Рождественны свята і наісто каждый з нас хоче 
своїх близкых або камаратів дачім порадовати. А ніч не 
потїшить веце як штось выроблене вастныма руками. 
Укажеме собі як выробити стромик із пацерок і дроту, 
котрый можеме комусь подаровати, або самы сі такыма 
стромиками выздобити обыстя ці ялічку. 

Невеликый дарунок – стромик із пацерок

Елена Хомова–Грінёва

Телятко

Пасе ся теля на луцї,
довкола сі выскакує,
муху хвостиком одганять,
ножков травку выкопує.

Призерать ся ёго мама,
што телятко  настваряло.
„Му-му, му-му, мій маленькый,
ці зеленой травкы мало? Так ся скубе, так ся пасе –

мусиш ся учіти!
Не по полю побігати,
а голодным быти.
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ПгДр. Люба Кралёва, Пг.Д., редакторка – Мґр. Зденка Цітрякова, ілустраторка – Па-
едДр. Ева Ілковічова, языкова редакторка 
– ПгДр. Кветослава Копорова, ПгД., вісем-
напрямник – Зденка Цітрякова, ґрафічна і 
тeхнічка управа текстів – ПаедДр. Ладїслав 
Цупер, Друкує Пряшівска друкарня. Выда-
не з фінанчнов підпоров Фонду на підпору 
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Рїшіня задач:
С. 6 – 7 – злїва доправа і зверьху долов: смерек, бук,  
дуб, ґаштан, явор, лиpа, орябина, верьба, лїсковый 
орїх, теркы.
С. 8 – Гры з Юрком Харитуном: липа, тїло, сокол, 
дрыва, коса, сара, дама, горы, телевізор, колысанкы, 
Высокы Татры
С. 9 – Вісемнапрямник – гребінь
С. 9  Тайнічка – СЛИВЧАНКА
В цїлім чіслї часопису ся находить 14 листків.
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