Колысочка
Двоймісячный часопиc про русиньскы дїти
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Глядай пчолкы

В днешнїм чіслї будете мати глядати і зраховати
в цїлім часописї лїтаючі пчолкы. Kідь собі добрї прочітаєте цїлый часопис, можете ся дізнати, чом суть пчолы така хосенна мушковина1. Правилну одповідь
найдете на послїднїй сторінцї часопису. Tот, хто не нашов вшыткы
пчолкы, верне ся назад на першу сторінку і іщі раз собі їх перерахує.

Обс яг
Агойтє, мілы нашы камаратя! Як пережываєте красну часть
рока – вакації?
Дїточкы, доповнийте справны чісла сторінок до бублин ід
рісункам з обсягу чісла:

Не жаловав часу свого,
наробив ся коло того.
Потім збачів капусточкы,
же уж вяжуть головочкы.
Тай рожками попробовав,
ці дость тверды выпестовав.
З інтересом превеликым
подозерав ай шорикы.
Де шалата, де петрушка,
видить ся му стежка узка.
Але то ніч, не є проблем!
Розшырить ю добрї холем.
Праві як ся файнї спотив
з такой тяжкой то роботы,
напало го, ці не забыв
на зелены карелабы.

Русиньска літературна рубріка
– проза, поезія, байкы – забавляйкы
Людміла Шандалова

Цапко
Чорный комин, білый дім,
жыють баба, дїдо в нїм.
Тримлють куркы, гускы, качкы,
мышы, псика і дві мачкы.
Коровічку, козу білу,
мале гача і кобылу.
Дві пацята підхованы,
іщі пулькы розґрявчаны.

Потім вказав рожкы малы,
што му праві выходжали.
Твердо думав, роздумовав,
як зачати сам одзнова.
Сонечко го покыцькало,
зато мудре го напало,
же найлїпше буде втоды,
зачати од загороды.

Кажде добрї сконтролює,
ці солодке, покоштує.
До вечера довгый час...
Вышла бабка: «Якый фрас!»

Є жываном над жыванми,
давать знати козї-мамі,
же планує, як ся патрить,
на ґаздівстві ґаздовати.

hmyz

За роботу чекать цїну вшыткы будуть го хвалити...
Думать і на овоцину там тыж піде посмотрити!

Ябкам даґде вошкы шкодять,
черешенкам хыбить вода.
Ніч то зато! Є там того!
Вкусить до стромка малого.

Хто знать кілько, хто знать чого,
іщі цапка рогатого.
А тот цапко, бы сьте знали,
уж выроснув, не є малый.
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Намага є завершена,
лем парадічка зломена.
Тому він не виноватый!
Же є слаба, хто мав знати?

Крячкы пахнуть малиново,
там чорніцї з файты новой.
Вінічкы ся запалили...
лем бы дрозды не поїли!

Там на дворї кукурікать
старый когут із бантика.
Тримлють вера вшеліяке пташыну ай звіря таке...

Як ся збудив під облачком,
гнедь посилнив ся молочком.
Нато дупнув ножков сміло,
аж ся під нёв заіскрило.

Вера, вера! I там треба смілу
приложыти ножку к дїлу!
Посмотьте ся! Моле, моле,
як він копле, як він поле...

Там, де морков выходжала,
відїла ся му барз мала.
Став він щіро ю копати,
копытками розгортати.

Малый цапко в серединї
смотрить, же то по невинї.
«Люде добры, што за сказа!»
«То я, цапко, єм доказав!»

Осиф Кудзей

Людміла Шандалова

Спросины
Як мала Мышка спід мура
Знова втекла од Коцура
І была при дїрї близко,
скрічав за нёв Коцуриско:
– Не дурій, зістань стояти,
Я собі тя хочу взяти!
Але мудра Мышка мала
Так ся од дїры озвала:

– Взяти гей, но не за жену,
Але за главный ход мену.
Котры з „Мыш“ пасть не збачіли –
Коцурискам налетїли
А теперь такым невістам –
Коцуриска грызуть кістя.

Хыжка
По папірю пишуть тушкы
круг, лінайку, самы смужкы.
I трикутник, потім валок,
то не вшытко, то фурт мало.
Поперед квадратной хыжкы,
смоть, побігли сивы мышкы!

Блайвас
Синїй, жовтый і червеный
на столї є положеный.
Кедь мам дяку – терпезливо
намалюю дім з комином,
а як схочу – шыку-мыку
і яблочко у кошику.

Домініка Новотна

Мышка

Родный русиньскый край
– обычаїв і природы рай

Заплакала мышка,
же єй грызе блышка!
Шкребче собi кожух сивый,
аж мать з того хвостик кривый.
Нараз єй там збачiть лишка:
„Гей! Што робиш, люба Мышка!“
„Мушу шкребчі кожух собi,
бо єм ся глумила псови.“

Погляд до нашых
стародавных традіцій

Свято Петра і Павла
Свято Петра і Павла ся у хрістіанів славить 29. юна за новым
календарём, а 12. юла за старым календарём. Іде о хрістіаньске
свято на честь святых апостолов Петра і Павла. Свято є знаме
іщі з часів раннёго хрістіанства а славило ся в Римскій імперії
як на выходї, так на западї. Ід святу ся вяже і Петропавловскый
піст, або в народї назвываный Петровка/Петрівка, котрый є перед самым святом Петра і Павла. Найстарше свідоцтво о постї
Петровка подає святый Атаназ Великый (†373).
Петрів піст іщі называный і Апостольскый піст є в церьквах
выходного обряду установленый на память о святых апостолах
Петра і Павла, котры постили, як ся готовили на проповіданя
Євангелія. Петрів піст ся зачінать в понедїлёк по девятій недїлї
по Великодню, а закінчує ся на Свято Петра і Павла. Так може
Апостольскый піст проходити од 8 до 42 днїв. Піст не є такый
строгый як великы посты.

„Видиш Мышко! Чiя же то хыба?!
В глумлїню єсь як у водї рыба!
Мусиш добрї продумати,
цi ся будеш высмiвати!“
„Кедь вiн ся шкребтав так смiшно!“
– выповіла Мышка пышно.
„Хто мав знати, же ёго блышка
скочiть до мого кожушка?!“
I так лишка просить блышку:
„Выйдий мышцї із кожушку.“
Як блышка просьбу зачула,
до лищиного кожушка задула.

Колысайковы вітязї: Новы задачі
В минулім чіслї Колысайко пише, же є барз просте забранити неґатівным впливам на вольну природу з вышмареного смітя декады по природї. Тов забранов є сепарованя смітя. Сепаровати смітя - одпады і не
вышмарёвати їх до вольной природы Вам пропонуєме і в днешнїм чіслї,
но Колысайко бы хотїв знати, ці роздумуєте над тым, як чім веце помочі
природї. І зато ся Вас просить:
Як Вы, мілы камаратя, помагаєте тому, жебы чoлoвік на нашій красній Земли міг жыти іщі барз довго? Задумайте ся в класї і повіджте панї
учітельцї / панови учітелёви або родічам ці сородинцям дома, якым способом бы сьте могли зменшыти кількость одпаду, котрый каждый день
вытваряме.
–
–
–
–
–

Колысайковы пропозіції:
В часї накупів хосновати полотняны ташкы, а не єдноразовы іґеліткы.
Выберати собі продукты, котры не суть балены в многых обалох.
Десяту носити в пластовых обідарёх і напої в шпортовых фляшках, а
не в єдноразовых обалох, котры по єднім поужытю вышмариме.
Сепаровати смітя до справных кошів – так ся дістане там, дем патрить і часть з нёго буде можне рецікловати.
Сепаруєтe одпад дома i у вaшій шкoлї?

Допиш далшы формы охраны нашой природы через зменшованя кількости одпаду в вашім обыстю.
Даєш позір на то, якый одпад по собі вхабляш дома, в школї і в природї? Кідь гей, напиш Колысайкови
на адресу редакції Твою особну історію о сепарованю одпаду дома, в школї або в природї – на вылетї.
Адреса редакцї: OZ Kolysočka – Kolíska, Solivarská 70, 080 05 Prešov

Наша приповідка
Іван Русенко

Птах,
рыба і рак
Было так:
Птах, рыба і рак
Взяли ся віз тягнути,
По пути....
І вшыткы троє ся запрягли
І тягли...
Не тяжко было на возї
І на гладкій дорозї.

Но віз із міста не рушили,
Бо не договорены были:
Рак дозаду тягнув, рыба до воды,
А птах привык уж змолода
Летїти все там, де хмары.
Вшыткы троє ся змучіли,
А віз там, де быв, оставили.

В нас тыж – каждый своє,
Не можеме вєдно іти,
Намісто згоды, доброй волї,
Мы мусиме ся сварити?

Ваш малёв аный стишок
Людміла Шандалова

Летїла зозуля
Летїла зозуля,
понад лїс летїла.
Што она зачула?
Што она відїла?

Відїла на кряку
яфoры на дяку.
I лишку гарджаву
біжати през траву.

Зачула ярочок
весело дзурчати,
відїла камінчок
і рыбку плавати.

Вовірка потихы
зберала орїхы.
Заяцї четверо
скакали весело.

Летїла, летїла,
што іщі відїла?
Пасти ся оленї
на лучцї зеленій.

Відїла премного.
Што іщі такого?

Доповнийте Колысайком зачатый стишок і докінчте го самы.

Співаючій стишок
Юліан Тувім

За пана Тралалиньского

В Співовицях – краснім містї,
На уліцї Веселиньскій
Бывать собі знамый співак,
Пан Траліслав Тралалиньскый,
Ёго жена – Тралалена,
Іщі дївка – Тралалівка,
Ёго сынок – Тралалинок,
Ёго псик – Тралалик,
А мачатко – Тралалятко.
Окрім того – папаґайка,
Така смішна Тралалайка.
Штодня рано – по фрыштику
Барз поважне товаришство
Зберать ся, бы заспівати
Про Маестра ёго пісню.
Лем што двигне пан Траліслав
Свою руку – тралалуку,
Вшыткы змовкнуть, а по часї
Співать хор у повній красї:
„Трала-трала-трала-трала!“
Так то пана Траліслава
Ёго знамый хор прославлять.

Выспівують, тралалують,
Чудны звукы выдавають.
Співать при тім ай Тралестро
Мілый Траліслав – Маестро!
З кухнї, з ґаражу співають –
Про господаря тралають.
А тоты їх співы мілы,
Вшыткых в селї наказили.
Співать шофер – Тралалофер
І кухарька – Талаларька,
І поштарь – Тралалоштарь,
І учітель – Тралалітель,
І поліцайт – Тралаліцайт,
І пан доктор – Тралалоктор.
Іщі ай мала мышка,
Сіренька Тралалушка,
Хоць ся боїть мачатка
Маленького Тралалятка,
Сїла собі до куточка,
Темного тралалёчка,
І тыж піщіть тихенько:
„Трала–трала–траленько...“

Чом є то так?
F Чом суть лїсы огрожены?

Затоже їх, нажаль, нічать самы люде. А якраз лїсы, суть барз
хосенны про людей: чістять воздух, котрый дыхаєме, затримлюють
доджову воду і охолоджують в лїтї воздух, бо притїгують сонечны
лучі. Кідь буде менше лїсів, буде бруднїшый воздух і много течучой
воды, яка запрічінить заплавы. Порівнайте, яке тепло є в лїтї на
намістю в містї, а яке є в лїсї.

F Чом нам росте волося?

Чоловік ся задїлює ід ссавцям1 а у вшыткых ссавцїв суть волосы. На
прикладї іншых звірят ся можеме пересвідчіти, накілько хосенне є волося. Головный ужыток є в тім, же оно утримує теплоту тїла. Коли дуже
пече сонце, так волося на голові чоловіка охранює скору головы перед
спалїнём і оддалює перегрїтя мозґу. Вызначный ученый Чарлз Дарвін
твердив, же у різных етапах розвитку чоловіка, ёму было треба тонкы
волосы на тїлї, жебы напомагали одпарёваню поту і доджовой воды. На
людьскім тїлї суть лем дві міста, на котрых не ростуть волосы – на долонях рук і на підошвах ніг. Волосы на другых частях тїла ся поважують
за остаткы густого волосистого покрытя, котре мали нашы праісторічны
предкове. Наука іщі все цалком не обяснила, чом нам суть потрїбны волосы, но можеме повісти, же волосы на бровах, на клїпайках, в ухах і в носї охранюють важны орґаны од
пелю і різной мушковины . Волосы суть як ростлинкы. Їх дрїбненькы корїнчата суть під скоров в малых
міщатах, котры называме фолікулы. Они, жебы волосы могли рости, ся жывлять нашов кровлёв. Волося
росте таксамо, як росте ростлинка. А жебы было здорове, мусиме свою кров очіщовати тым, же будеме
пити чісту воду, бо од солодкой не буде рости здорове волося, так як бы не росла ани ростинка, кібы сьме
єй поливали солодков малиновков.

F Чом ся потиме?

Жебы сьме ся збавили нежадучіх латок і забранили підвышіню теплоты тїла, то значіть забранили
тому, жебы ся нам перегрїв орґанізм. Наше тїло выпарює воду, котру має в засобі через поры, дрїбненькы дїркы в скорї. Тоты капкы докажуть освіжыти як міні спырха. Но не думайте собі, же кідь собі ваше
тїло дасть таку міні спырху, так ся уже не мусите спырховати. Пот в собі несе і соли, котры дразнять
скору.

F Чом летадла на небі рісують білы смугы?

При пруджіню горячого воздуху з мотора летадла ся дрїбны
капкы воды в студенім воздусї споять і вытворять хмару у формі
пантлика2. Кідь летадло одлетить дале, капкы ся назад роздїлять
і смуга змізне.

F Чом векшына ростлин цвине?

Забезпечіня продовжіня роду ся явить заруков сохранїня жывота
на земли. Ай екзістенція каждой ростлины є заміряна на выпов
нїня той важной місії. Жебы мати потомство, потрібны суть орґаны
розмножованя. У высшых ростлин суть такыма орґанами цвіты.
Кажда квітка або цвіт є зложеный з квітного стeбла i ложка квіткы
(1), чашового листка (2), квітного листка (3), стовпика (5), в котрім
ся находить семенник і яїчка, і тічінок (4), на кінцёх котрых є пельніця з пелём. Жебы могло прийти к оплоднїню, мусить ся пельніця
дотулити стовпика. Тот процес ся называть опелёваня. Ростлины
подля способу опелёваня мож роздїлити на дві ґрупы. Єдны, котры
ся опелюють вітром, а другы – за помочі пчол, мотылїв, мух і іншой
мушковины3. Цвіты приманюють на себе своїм шумным пахом і ясныма фарбами.
1 ссавцї – cicavce
2 пантлик – stuha
3 мушковина – hmyz

Колысайк у повідж мі ...
F Чом суть пчолы про людей такы хосенны?

Пчола є велика робітніця. Часто єй мож відїти на луках і в
садах. Пчолы жыють в родинї, котра має до 80 тісяч пчол. Така
родина ся называть рой. Основну часть роя творять пчолы робітніцї. В рою мусить обовязково быти і єдна самічка матка, способна класти яїчка до вощін і дакілько сто самцїв – трудів. Пчола ся
вывивать 21 днїв – з яїчка на ларву, дале куклу і так з нёй наконець выросте доросла пчола. Пчола матка або кралёвна жыє
3 аж 4 рокы. Матка може накласти за день аж 2 000 яїчок. Пчола робітніця
жыє 6 аж 8 тыжднїв а труд жыє 6 тыжднїв. Пчолы робітніцї ставляють з воску
клїточкы – вощіны в котрых утримують пель, нектар і яїчка. В яри, в лїтї і
в осени пчолы усиловно роблять мед. Мед, прополіс, пчолїй їд, віск і другы
продукты пчол мають велике значіня в жывотї чоловіка. Мають много лїчівой
силы а помагають при лїчіню різных хворот. З воску ся докіцня вырабляють
свічкы і іншы природны продукты. Часто ся продукты пчол хоснують і в козметолоґії, де ся придають до кремів, мыдел, шампонів і іншых козметічных
средств. Пчолы опелюють величезне множество ростлин, а кібы їх не было,
многы ростлины бы уже дале не могли рости, просто бы выгынули. В садї
наприклад пчола опелює планкы або грушкы. Цвіты, котры были опелены
потім завязують плоды а тоты, котры опелены не были, просто опадують.

F

Што то є улій?
Улій (або вулій1) є шпеціалне обыстя про пчолы. Пчолы жыють у великых колоніях, но кажда має свою
роль і обовязкы, жебы забезпечіти пережытя вшыткых. Дикы пчолы формують рой навколо маткы: пчолы
робітніцї роблять мед, другы ся старають о яйця накладжены матков або кралёвнов. Но жебы зберати мед,
омного лїпше їм є поставити улї, внутрї котрых зробять вощіны, а до них будуть зношовати мед. Кедь ся вощіны наповнять медом, пчолярь мед сточіть на шпеціалнім строю так, жебы в улію зістало про пчолы доста
меду на зиму.

F Як пчолы роблять мед?

Пчолы вырабляють мед, затоже він є про них їдлом. Перше што робить медова
пчола (або пчола медоносна) є, же глядать квіткы і зберать з них нектар. Потім
го переносить в шпеціалнім медовім міщуху. Тота ташцї подобна порожнина
ся находить перед брїшком пчолы. Перша етапа зготовлїня меду ся зачінать в
ротовій порожнинї пчолы. Цукерь, котрый обсягує нектар ся дістає до хемічной
реакції. Слїдуючій крок є збавлїня ся остатковой непотрїбной воды із нектара.
Проходить то за помочі выпарёваня, котре взникать дякуючі теплу і вентілації в улію. Мед ся дуже одлишує в завіслости од того, з якых квіток ся зберать
нектар, і на якім містї ся находить улій. Потім і мед є різного смаку і фарбы.

F

Як пчолы зберають і переносять пeль?
Пчолы зберають і переносять пeль на поверьху свого тїла. Перелїтуючі з квіткы на квітку пчола зберать
пель, котрый ся їмать на єй густы волоскы на голові і грудёх. Потім переднїма лабками пчола стерать пель з
тїла так, же він ся єй громадить в щіточках середнїх лабок, выдкы ся дале пересуне на заднї лабкы. Кідь ся в
щіточках назберать достаточне множество пелю, пчола вычеше гребцём (остры довгы зубцї на голени лабкы)
пель із заднїх лабок. В резултатї пель зістане на поверьху каждого гребця, де го пчола посуне до міщуха на
заднїх лабках. Кідь прилетить пчола до улія, вытисне тот пель з міщуха до вощін.

F Як видить пчола?

Око пчолы є барз інтересне. Пчола не може очі заперти, докінця і спить з отвореныма очами. В общім
око інсекта є складне2. Є зложене з маленькых очок шестигранных детайлів, называючіх ся фазетками. У
мурянок, котры жыють під землёв, є лем шість фазеток, у обычайной ізбовой мухы штири тісячі а у пчолы 28
тісяч фазеток. Окрім фазеточных очей пчолы мають іщі просты очка. Кібы закрыти пчолї будьчім складны
очі і охабити лем просты, пчола ся буде справовати як слїпа. А кібы закрыти просты очі, так пчола цалком
нормално видить фазеточныма очами, лем помалше реаґує на зміны навколо. Острость зраку про пчолы є
дуже важна, бо треба вчас спостеречі неприятеля, од котрого треба одлетїти, або на котрого треба зауточіти.
Найяснїше пчола видить на єден метер, а то є сто раз гірше од зраку чоловіка.
1 В русиньскім языку є дость много такых слов, котры мають двояку форму: із зачаточнов буквов в-, або без нёй,

напр.: улій – вулій, око – воко, очі – вочі, уха – вуха, угля – вугля, уйко – вуйко, олінь – волінь, облак – воблак...

2 складне – zložité

Д ї т ь с кы гры з Колысайком

– Опиште – камаратам або родічам ці панї
учітельцї, што видить сонечко на рісунку, кідь
позерать на країну згоры – з неба?
– Што видите на рісунку Вы, мілы нашы камаратя, кідь позераєте на рісунок здолы – з озерка?
– Кілько поставічок видите на рісунку?
– Што робить поліцайт і чом?
– Кілько дїтей на рісунку плаче?
– Што тримле в руцї хлопчік в зеленім сведрику?
– Кілько облаків має дім на рісунку?
– Што росте на краю озерка?
– Выменуйте вшыткы звірята, котры суть на
рісунку.
– Де сидять мачкы?

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Де стоять коровкы?
Што роблять дїти в озерку?
Што робить хлоп з косов і де стоїть?
Кілько квіток є на рісунку?
Кілько дїтей є на рісунку?
Кілько дорослых людей є на рісунку?
Кілько пташків є на рісунку?
На якых музичных інштрументах грають дїти
на рісунку?
Де суть боцаны на рісунку?
Што стоїть на бережку?
Яка мушковина лїтать на рісунку?
Што ся дїє днука в хыжи на рісунку?
Положте далшы вопросы своїм камаратам –
камараткам, котры мож вычітати з рісунка.

Д ї т ь с кы гры з Колысайком
Як ся то называть?
Кідь ся хоче пчолярь досягнути огромну уроду меду
і здоровых роїв пчіл, мусить своїм пчолам помагати. Єдным із такых способів є приготовити пчолам восковы
листы з протиснутыма шістькутниками, жебы скорше могли класти яїчка і зношовати нектар і пель а вырабляти
мед. Тот лист всадженый до рамика ся вкладує до улія а
як го пчолы наповнять медом, так мед пчолярь зберать
про себе. З такых листів, котрых назву ся дізнате в тайнічцї ся докінця
вырабляють і восковы свічкы.

1.

Русиньскы гаданкы

2.

1.

Людміла Шандалова

2.
4.

3.

3.

Мать горошкы – не смакує,
мать і ушко – ніч не чує,
мать і брїшок - не голоден,
але пити з нёго годен.
(октянроГ)

4
5.

5.

6.

6.

Вытворьте з нот і букв слова

Помічник:

Миколай Коневал

Кізлячі ногы
– Іванку, Іванку,
дам тобі гаданку:
Ці здогадав бы єсь мі,
кілько має коза ніг?
Іванко одповів в повній вірї,
же коза мать ногы штири.
– Чекай, чекай, доповісти можу,
же я відїв таку козу –
не дав ся вывести дїдо з міры –
тота коза мала
дві правы, а дві лївы.
Впередї – дві переднї,
а взадї – дві заднї.

– Зрахуй ты ногы докупы,
порахуй, а не будь глупый.
Іванко думав, кумштовав,
но вісем ніг не нараховав.
Аж сам ся тому зачудовав.
Раховав, роздумовав і сидїв,
але козу з восьмома ногами не відїв.
А дїдо твердив, а по правдї:
– Дві лївы, дві правы,
дві переднї і дві заднї.
Наконець му клёпло до головы,
же коза мать предці штири ногы.
Єдна лїва – є передня,
друга лїва – то є задня,
єдна права – на передї,
друга права – то є взадї.
Дїдо ся лем посміховав,
же Іван вшытко здогадав.
І не дав ся окламати,
бо знав ногы зраховати.
Нелем коза, но ай іншы звірї,
вшыткы мають ногы штири.

Кілько букв Ф ся находить в речінях?
Кілько букв Ф ся находить в каждім слїдуючім речіню? Прочітайте собі речіня позорнї лем
раз а до 60 секунд напиште свою одповідь:
1. Шофер малого фіалового фіата передбіговав фешного хлопа із фуриком повным нафуканого
листя, котрым ся прикормлюють в лїсї муфлоны.
2. Фантастічну атмосферу на філмовім фестівалї підкреслив сімфонічный орхестер з перфектнов
соловов флавтов і професіоналным выконом діріґента із сонячных Філіпін.
3. Вчера нас у фіремнім буфетї нещастный шеф інформовав, же фабрику на выробу облюбленых
мафінів заперли.

Віс емн а п р я м н и к:
Вышывала,
штріковала,
ниткы помотала.
Не дарить ся Кларї.

Што робила,
то не мед,
радше взяла
_ _ _ _ _ _ _ _.
(теніралК)

Харитун, Ю.: Здогадай, школярику, с. 96.

АЗБУКА
ВИЛЫ
ВОДОВОД
ГАЧА
ГЕРОЙ
ДЇВКА
ДІНОСАВР
ЗЕРНО

КРАЙ
КРEЙДА
МАМКА
ПАСКА
СВІТ
СЛИМАК
СЛОВО
СЛЫЗА

– Найдийте дві рівнакы горнята.
– Кілько горнят є на рісунку?
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– Што є намалёване на горнятах?
– Якы формы (твары) мають горнята на рісунку?

Перерушовану чару на рісунку з боцаном
спойте і рісунок домалюйте своїма фарбами.

Зробте собі самы!
Вырабляме пчолкы на завішіня і на припинаня
Треба вам:

1. Выстригнийте собі:

● фаребны вікресы
(білый, жовтый, чорный)
● ножычкы
● блайвас
● клей/лепідло
тїло
голова
шыя
пасикы
тікадла
крыла

2. Позлїплюйте

З пасика головы і шыї зробте
рулічку подля овразка. На тїло
пчолкы поприлїплюйте жовты
пасикы. Пасик тїла застригнийте
на кінцёх до подовговистого шпіца а потім кінцї злїпте непасикованым боком довєдна.

●
●
●
●
●

щіпцї
шнурку/шпарґу на завішіня
пластовы очі
білу фікску
швабликы або шпайла

20 х 3 центіметры
12 х 2,5 центіметра
8 x 2 центіметры
од ока
од ока
од ока

3. Налїпте детайлы

Налїпте лепідлом на голову очі
(або їх нарісуйте білов фіксков)
і тікадла, а на шыю прилїпте
крыла. Кідь хочете, жебы пчолка вісїла на шнурцї, налїпте ю
під крыла так, жебы довга часть
шнуркы выходила спід крыл.

4. Зробте пчолцї ніс і прилїпте зосподу щіпець

5. А пчолкы суть на світї J

Рїшіня задач:
с. 9, – Tайнічка: ВОЩІНЫ
с. 9, – Слова з нот: РЕМІНЬ, ФАСОЛЯ, СІРЕНА
с. 10, – Кілько букв Ф: – 1. – 7, 2. – 9, 3. – 6
с. 10, – Вісемнапрямник: Кларінет
В цїлім часописї ся находить 12 пчолoк.
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