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Русиньска літературна рубріка 
– проза, поезія, байкы-забавляйкы

Перед концём рока наша редакція вырїшыла веновати в Колысочцї вшыткым 
дїточкам – чітателям – уж шестый раз – русиньске пексесо з рісунками і назвами 
потят теты Евы Ілковічовой, як і переложены до русиньского языка словацькы 
приповідкы і стишкы Марії Підгірянкы, переложены з україньского оріґіналу. Будете 
теперь глядати розтрачены по цїлім часописї хвойковы стромы із лїса, котры про Вас 
розсыпав по сторїнках часопису Колысайко. Довєдна з Колысайком ся можете научіти 
співанку Штефана Сухого Вручаня русиньскому дїтвакови. Можете з панї учітельков 
і своїма камаратами подумати над ребусами, крижовков ці вісемнапрямником Зденкы 
Цітряковой. Намісто Медайлону о русиньскій особности сьме про Вас выбрали пару слов 
о гуцульскій ці україньскій поетцї про дїти, Марії Підгірянцї, бо написала про Вас велё 
красных віршів. Жычіме Вам приємну забаву з Колысочков.                                                –люк–

Мілы нашы дїточкы! 

 Співанка о місяцях
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Обсяг

Ой, місяць Януар кліче мороза,
морозить лиця, щіпать до носа. 

А місяць Фебруар вітрами дує,
На водах із леду мосты будує. 

Марец – місяць леды ізломить,
ярьню співанку рїчка задзвонить. 

Розцвитый Апріль привітать дїткы, 
запахнуть стромы медом солодкым. 

Теплый Май принесе нам днї прекрасны,
постелить всягды травкы годвабны.. 

А місяць Юник лукы покосить,
червеным соком ягоды зросить. 

Місяць Юл прийде з горячім лїтом,
обсыпле липы пахнячім квітом.

А місяць Авґуст серьпом задзвонить,
дозрїтый колос долов ісклонить.

Септембер – місяць добрї ґаздує,
овоц смачный дїтём дарує. 

Смутный Октобер фарбы розсїє,
в лїсах, в садочках листок зжовтїє.

Новембер, тот жалю в сердцю не мать,
з дерев остатнє листя здувать.

Місяць Децембер на радость людём
снїжком присыпле змерзнуты груды. 

Пришла осїнь, люба, міла,
дїтём на потїху,
грушкы вшыткы позлатила
у годину тиху. 

Щі червену фарбу мала
Осїнь – малярёчка,
яблочка помалёвала
на обидві личка. 

Як на сливкы позерала,
знала, што робити:
вшыткы сливкы  на синенько
почала фарбити. 

І кедь не ходила
у годину тиху,
цїлый садок прикрасила
дітём на потїху.

 Пришла осїнь Марійка  Підгірянка

Гелена Ґіцова-Міцовчінова

* * *
Уж сорока рапотайка
кряче понад валал,
же до краю споза моря
шыфа приплавала. 

Выстелила уж під стрїхов
панна постілёчкы
про співачку щебетаву
гостя – ластівочку. 

І за ярком на полянцї
зеленїє трава
там, де златы волосикы
розпустить пупава.

Загадкы  ід стишкам о роцї: 
І. Вышов  на поле рік. Молодый паробок іде по загонї, вірґаючі ґаздівскыма 
руками. І ту ся першыраз розмахне рукавом – вылетять з нёго три пташкы. 
Настала панї ярь: потеплїло  зачав ся снїг топити, вшытко зазеленїло, вшытко 
зацвило, люде вышли на поле орати і сїяти. Дозрївають ягоды, черешнї. 

Здогадай, што ся розумить під споїнём „три пташкы”.

ІІ. Наш знамый паробок дакус выріс і по другый раз махнув рукавом, з якого 
вылетїли три пташкы і настало двогоочекаване лїто. 

Здогадай, котры пташкы ся розлетїли, і уж ся ближить конець 
школского року і радость на добре высвідчіня (свідоцьтво) а главно на 

довгы вакації. 

ІІІ. Іде собі, іде по полю зрїлый хлоп і розмахує руками. Махнув третїй раз 
рукавом – вылетїли з нёго зась три пташкы. Настала осїнь. Стало холоднїше, 
з дерев опадує листя, люде выкопують і зберають другый хлїб – бандуркы. 

Повідж, котры місяцї творять осїнь?

IV. Старенькый дїдко фурт лем іде та іде дале по полю, розмахуючі руками, 
уж є недалеко од конця загону... Махне уж четвертый раз рукавом – вылетять 
з нёго три пташкы. Настала зима: падать снїг, робить лавочкы на ярочках і 
мосты на рїках. 

Котры місяцї в роцї заступують  в загадцї три пташкы?

* * *
Де ся взяла 
така краса,
же на ланї
вітор грать ся. 

Хоць на полї
не працує
сонечніцї
розтанцює.

Хоць стернянка
ножкы коле
і так злате
в лїтї поле. 

Здає ся, як 
в приповідцї,
бо зо злата
вінок звитый
є на каждій 
танечніцї. 

* * *
Лем у лїтї 
хмары сіры
позпущають
з неба хмуры. 

Сонечко ся
не засміє
а шнурочков
воду ллїє. 

А як хмара
збелавіла
нараз дуга
воду пила. 

Жене вітор
синї хмары
вандровати
а до бочкы
воду з моря
пумповати. 

* * *
Уж ся златы пупавонькы
на сонечку грїють
уже весна отворила
ярьню ґалерію.

В ательєрї фарбы мішать
в лїтню днину спарну,
але осїнь позакрывать
в гаю образарню.

То осїння слота робить
у долинї ганьбу,
бо змазала із образів
там найкрасшу мальбу.

* * *
Ой, як смутнї як із дуба
листочкы злїтають, 
бо пташата уж піть-піріть
в гаю не співають. 

А ворона понад сады 
невесело кряче, 
же єй босы ножкы коле
лем терня коляче. 

Уж малярька без палеты
ходить у маскачу
а із млакы лем осїннї
слызы-перлы скачуть.

Із златов корунов в парку
щі стоїть краль ясен
але мало там зістало
ёму з лїтнёй красы. 

* * *
Іде мороз 
із дарами,
долинами 
і горами. 

Перин-баба
скаче лугом,
посыпує
з білым пухом.

Уж готовить
нянько санкы,
біжать хлопцї
на ховзанкы.

Про дївчата
радость така-
поставити 
снїгуляка.

На бережку 
крічіть Стела,
стоїть стромик
освіченый
серед села. 
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Колысайкова  приповідка  
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Десь за горами, за лїсами жыла 
єдна жена з двома дївками. Єдна дївка 
была єй – Голена, а друга єй мужа – 
Марушка. Муж сі ю взяв по смерти 
своёй першой жены, но скоро і він 
вмер і сирота Марушка зістала в домі 
з мачохов і невластнов сестров. 

Мачоха любила лем свою Голену, 
хоць была неробітна, лїнива. 
Марушка мусила знати вшыткы 
роботы. Постелї стелила, дрыва і воду 
носила, (в)огень клала до пеца, їсти 
варила, ґраты мыла, хыжу замітала, 
на недалекім ярочку в студеній водї 
шматя райбала і полокала. А Голена 
лем ся парадила, перед глядилом ся 
пудровала, чесала, зубиска вышкіряла 
як дика мачка. 

Свою Голену матірь колачом і 
лакотинками выкормлёвала, гласкала. 
Нещастній Марушцї лем сухый 
вокраєць з хлїба давала, била ю, 
торгала з нёй шматя, скубла волося. 
Іщі ю і до темной коморкы замыкала, 
де часто з превеликого жалю барз 
плакала. 

Раз в лютій зимі ся розпещеній 
сестрічцї захотїло, жебы фіалок і 
яблок єй Марушка з темного лїса 
принесла. Нато іщі мачоху напало 
ягод покоштовати і приказала: 

- Ідь, Марушо, а принесь нам 
холем вязку ягод. Кедь не принесеш, 
до горячого пеца тя шмарю. 

Голена Марушку із дверей до 
студеной ночі вытисла. 

Вошла Марушка до темного 
студеного лїса і зачала нарїкати: 

- Ту лем лїс зимный, мороз, земля 
під снїжнов перинов. Та як я фіалок 
назберам, яблок нарву, де ягоды 
найду?

Но одразу в глубинї лїса увідїла 
світло і побрала ся ід нёму. Было то 
світло од великго огня, коло котрого 
на кобіцях сидїло дванадцять хлописк 
– місяцїв рока. Марушка ся шумнї 
поздравила: 

- Слава Ісусу Хрісту!
Они єй одвернули і ся спросили:
- Што в такій зимі в лїсї глядаш?
Марушка, огрїваючі ся, їм 

зашором вшытко міло розповіла. І 
дванадцять місячіків єй посановало. 
Місяць Децембер підняв свій кый і 
передав го місяцю Марцови. Снїг ся 
зачав топити, трава рости і фіалкы 
цвити. Потім Децембер взяв кый і 
передав го Юнови. Стромы ся зачали 
зеленїти а ягоды зрїти. Марушка 
пошатовала і назберала і фіалок і ягод. 
Децембер Септемброви велив, жебы 
дївцї поміг і дав му кый. Одразу зачали 
сады цвити і ябка зачали червенїти і 
такой дозрївати. Марушка як мышка 
раз-два ябчат нарвала. Децембер взяв 
кый од Септембра і знова настала 
зимушня пустота і холод. Децембер 
так наказав Марушцї:

- Скоро утїкай домів, бо уж ся 
кончіть моя міць і я загыну. Януару, 
переберь владу.

Януар узяв кый, сїв на Децемброве 
честне місто владцю рока і так повів 
Марушцї: 

- Ідь скоро і осторожно домів і 
повідж людём, же Януар вже панує. 
Дома реч, же Бог мать дары про 
вшыткых справодливых. Будь здрава, 
Марушко, сиротко почлива. Загыне 
зла мачоха і єй Голена, бо ку тобі были 
несправедливы. 

Словацьку народну приповідку 
переповів Ян Гриб, корочене.

О дванадцятёх місячіках

Марія Дюрічкова:
Дроздіця – мати 

- Маме гнїздо, - повіла мамка, кедь скончіла поливати 
скалкы на загородї. – Світлый дрозд собі увив гнїздо на нашій ялічцї. 

Має в нїм штири яїчка. 
- Вкаж мі го, вкаж, - просив Мартінко.

 - Ах, скуточнї!
Гнїздо было увите із травы, шумнї доокругла, но яїчка не мож было вїдїти. Сидїв на них сивый пташок. 

Позерав на Мартінка напудженыма очами. 
То є мамка дроздіця, - гварить мамка. – Не дотуляй ся гнїзда, ани ялічкы, пташок бы потім тото місто опустив.

Чом собі увив гнїздо так низко? – чудовав ся хлопчік.
 Хоцькотрый дїтвак на нёго досягне. 

Може знав, же ту бывають лем самы добры дїткы, - засміяла ся мамка. 
Позерай, ялічка ся гордо колыше. Є щастнa, же має гнїздо. 

Ох, жывот є вера небезпечный! Мачкы нащастя гнїздо не збачіли. А може го і збачіли, но по хвойковім стромі они лїзти не 
можуть. 

А пташок то якось знає. Хто му то повів? Мати-природа му врыла таке познаня до ёго справованя. 
- Відїв єм з облака, відїв єм! – крічав Мартінко і утїкав ід матери. В гнїздї уже не суть яїчка, але малы потятка. Дві і іщі дві. 

- І суть такы маленькы! – покывав мадзіником1.
Дроздіця-мати мала теперь велё роботы. Часами вылїтала із гнїзда і такой ся вертала. 

І ялічка ся мнягонко кывала пахнячіма конарями і тых маленькых колысала.
Єдного дня побзерав Мартінко через облак і выкрикнув:

Мамко, мамко, гнїздо є порожнє!
Не плач, Мартінку, потяткам ся ніч не стало. Мати дроздіця їх научіла лїтати і вни вже 

опустили гнїздо. 

-  переклад із словацького языка:
 - люк -

 1malíčkom



Дїтьска співанка Штефана Сухого
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Вручаня русиньскому дїтвакови
Текст: Штефан Сухый, Музика і управа тексту: Владїмір Любимов1. Оддыхують по спарнім дню

земель зораны смужкы 
/:а над тым звізды мелькотять,
якбы світлячі мушкы. :/

2. Корїнчіку ты жывый
із серденьком як грудка,
/: Ці чуеш? В тобі сонїчко
златым кыйком дуркать. :/

3. Довкола нас кыпить світ
і уставати треба.
/: Посмоть дгорї, де птахы
лїтають серед неба. :/

4. І ты зроб так, бы-сь крыла 
вчув,
бо буде їх треба.
/: бы-сь в щастю лїтав по земли,
як тот птах серед неба . :/

Мілый, малый клубочок
біжыть, як тот пішничок.
Про колячкы, густы травы
николи не плаче,
планку, грушку на піхлячі
і листя нахваче.
Вшытко несе до домика,
тот зимушнїй повный дім,
бо хто в лїтї не працує – 
буде му голодно в нїм.   

                             (жЇ)

В лїсї бывать,
гайник не є.
Лїчіть стромы,
доктор не є.
Хто то є?

(ьлетяД)

Така маціцька, хвостик довгый,
дїти люблять кожушок сивый
Прінцезна Лада го надїла
жебы красу затаїла. 

             (акшыМ)

Мудра панї з плещаками
каждому лем радить.
Через день спить,
вночі блудить
горами, лїсами.
Чітать з книгы мудростей
і лупкать очами. 

                             (авоС)

Од головы аж по пяты
любить ся малым дївчатам. 

                                      (акнурбоБ)

Квета Мороховічова-Цвик

Камаратя спід зеленого дуба  
і белавого неба

(Книжочка гаданок про найменшы дїточкы)

Марійка Підгірянка, праве мено   
Марія Омельяновна Ленерт-Домбровска 
ся народила  29-го марца 1881 в селї Білы 
Ославы  (днесь  Івано-Франківска об-
ласть), гуцульска поетка про дїти,  по 
професії учітелька. Од року 1904 
зачала публіковати віршы про дїти 
під псевдонімом Марійка Підгірянка. 
Під такым нїжным літературным 
псевдонімом, котрый звучіть якось 
дїтьскы і мелодічно. Так, як і писала сама 

поетка, котра вошла до храму красного писменства.
Векшыну творів поетка написала про дїти і о дїтёх. 

Основны мотівы стихів Марійкы Підгірянкы были сны о лїпшій 
будучности гуцульского народа, оспівовала красу родного краю, 
природы  Карпат. Авторка часто хосновала фолклорны мотівы. 
Єй віршы суть нїжны і легкы, часто припоминають гуцульскы 
народны співанкы. 

Вмерла Марія Підгірянка 20-го мая 1963 як 82-рочна в селї 
Рудно недалеко од Львова. Похована є в Львові.

Міленька, красненька 
дївочка Оленка,  
цїлый тыждень в роботї, 
а все веселенька. 
 
В понедїлёк пряла, 
у віторок ткала, 
до череды у середу 
овечкы загнала. 
 

У четверь білила, 
а в пятніцю мыла, 
у соботу роботоньку 
ушытку скончіла. 
 
А пришла недїля - 
сорочечка біла, 
в нїй дївочка як квіточка, 
ід дївчатім сїла.

Працoвита дївочка

Мoя мамка 

Снило ся мі ясне сонце,
што в хыжі світило - 
а то лем так моя мамка
позерала міло. 

Приснив ся мі легкый вітрик,
што пестив колося  
а то менї моя мамка
гладила волося.

Снила ся мі ягодочка,
як мед солоденька - 
а то мене цїловала
мамка дорогенька. 

Дїтина: 
- Повідж менї, мати, 
де йде сонце спати?
Мати: 
-  За высоку гору, 
в  золоту комору.
Дїтина: 
- А хто ёму стелить 
на білій постели?
Мати: 
- Зоря – парадніця, 
красна як царїця.
Дїтина: 
- Хто ёго колыше 
все тихше і тихше?
Мати: 
- Соловей піснями, 
тихонька ніч снами.

Дїтина: 
- Якы сны сонце мать, 
коли вно усынать?
Мати: 
- Сниють ся му квіты, 
што вдень на них світить.
Дїтина: 
- А хто ёго збудить, 
як світати буде?
Мати: 
- Потятка веселы 
збудять із постелї.
Дїтина: 
- Што сонце увидить 
як ся рано збудить?
Мати: 
- Но тебе, серденько, 
як встанеш раненько.

Розговор о сонцю

Марійка Підгірянка– гуцульска поетка про дїти

Неконечны приповідкы
Повім, дїткы, вам казку: 
Принїс зайчік дрыв вязку, 
поколов їх дрїбненько, 
зварив юшку скоренько. 
 
Юшка была солодка, 
приповідка коротка. 
  
Повім, дїткы, і другу: 
Прибіг коцур із лугу, 
Скрутив ся до колеса, 
тай муркотїв чудеса. 
 
Дасте мі ягодок вязку, 
повім я вам далшу казку.

Іщі бы-м ай третю знала: 
мушка в хыжі забзынчала, 
до сметанкы влетїла, 
выйти выдты не знала. 
 
Но іщі четверту знаю: 
Лїтав вороблик у гаю, 

дзёбав наскоро-уперто, 
змолотив вшытко жыто! 
Щі змолотить? Не знати, 
треба нам почекати. 
 
Та послухайте і пяту: 
убіг хлопчік у комнату,
од болота аж по вуха, 
бо він мамку не послухав. 
 
А што дале? Не знати. 
Треба ся мамы звідати.
 
Повім шесту вам завтра, 
сему й восьму позавтра, 
у соботу девяту, 
а в недїлю десяту. 
 
Вірю, же будете рады, 
бо приповідок громаду.
 

Із україньскoгo оріґіналу 
перевіршовали -люк- і -кк-
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На загородї у Ванессчиной бабкы і дїдка (рісунок) 

ся злїтали цїлу зиму потятка в будцї (рісунок), котру 

зостроїв дїдко Василь і завісив на конарь старой грушкы. 

Потятка дзёбали наскоро зернята, котры їм там 

наносила Ванесска і котры суть про них барз смачны, 

главнї в добі великых морозів. Мороз вымалёвав на облак 

красны взоры (рісунок). Втогды каждый знає, же вонка є 

велика зима і рад ся зогрївать коло огня в пецу або днесь 

і в козубі. Но кедь нападать снїг, дїти выберають санкы 

(рісунок) або корчулї (рісунок) і втїкають ся бавити 

вонка, і ставляти снїгуляка (рісунок). Рады їмають і 

снїговы влочкы (рісунок), котры падають з неба.
 -люк-

З Колысайком бісїдуєме і учіме ся по русиньскы 
- малёване чітаня

Потятка в зимі  
Задача: Мiлы дїточкы, допиште або додумайте собі слова намісто рісунків. 
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Задача на візуалну памнять і словну засобу русиньского языка:

Позерайте ся на рісункы єдну 
минуту. Снажте ся запамнятати сі 
штонайвеце детайлів. Пак обернийте 
сторінку і одповіджте на вопросы 
і выдумуйте самы про сокласників 
далшы вопросы ід предметам на 
странї 9. шаты про дївчата ріфлї кошуля ґерок

три горнята два танїры
ложка, вилка, 

ножик
костура 
на хлїб

чіжмы книжка ташка до школы дві кабелкы

женьскый
 калап

хлопскый 
калап

шапка

два вішакы на 
шаты

дві пары боканч

папірьмобілфотоапарат

радіо глядило кошик

тейка зубна кефка ґлобус
крайчірьскый 

метер

мыдло

зубна паста

лїва теніска
блайбас

почітач гребінь 5 фарбічок

окулярї

втерак

далекогляд
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Шкряток  
Тік-так бывать  

в годинцї і давать позор 
на правилный час. 

Попозерай на годинкы 
на рісунку, доповний 

хыблячі чісла  
і повідж або напиш, 

кілько є годин на великій 
годинї а кілько на 

меншых. 

Кілько є годин?Малёваны рочны добы

Задача: Намалюйте ку назвам місяцїв свої рісункы рочных доб.

Децембер 

Януар 

Фебруар

Марец

Апріль

Май

Юн

Юл

Авґуст

Септембер

Октобер

Новембер

1. Поменуйте штонайвеце предметів, 
котры про Вас намалёвала тета Евка 
Ілковічова.
2. Кілько пар боканч є на рісунку на 
передушнїй сторінцї? 
3. Якой фарбы суть шаты про дївчата?
4. Што є на рісунку під ріфлями?
5. В котрім шорику є ґлобус?

6. Теніска є лем єдна. Є права або лїва?
7. Якой фарбы суть окулярї?
8. Кошарик є порожнїй або в нїм є дашто 
намалёване? 
9. Кілько фарбічок є на рісунку і якых 
фареб? 
10. Выдумайте свій ворпос про 
сокласників на основі рісунків на странї 9.

Задачі ку рісункам на странї 9:
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Задачі і ребусы Зденкы Цітряковой

1. Колысайкове тайне писмо.

2. Обыйдий по чарках лінійку.

4. Влак має 5 ваґонів. Матуш і Вероніка ся 
добісїдовали, же будуть сидїти в третїм ваґонї. 
Матуш раховав ваґоны од першого ваґона а 
Вероніка раховала од послїднёго. 
Як думаш - стрїтять ся они в єднім ваґонї?

5. Правдун і Ложко суть двійнята. Правдун говорить 
все правду а Ложко все неправду - лож. Теперь братове 
бісїдують о чіслї. 
Ложко: Чісло є непарне. 
Правдун: В тім двойціфернім чіслї є чісло десяток о 2 бівше 
як чісло єдиніць. 
Ложко: Є в нїм таке саме чісло як в чіслї 24. 

Вопрос: О якім чіслї бісїдують Ложко з Правдуном?

6. Колысайко собі хоче 
в цукрарни обїднати 
закусок, чай і мафін. 
Знаєш му повісти кілько 
буде платити? 

7. Придумай приповідку ід образкам

8. 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 
тяжшу задачу з одрахованём чісла.

3. Сконцентруй ся на родинны 
одношіня: Марек є сыном Юрка. 

Юрків першый з трёх сынів 
є женатый з Янов а мають дївкы 

Діану і Дашу, і сына Лукаша. 
Марків сын ся з Янинов дївков 

стали хрестныма родічами 
новонародженого сына 

Лукашовой стрыны.  
Кым є Лукашова стрына про  

Маркового сына і Янину дївку? А кым 
є новонародженый сын Лукашовой 

стрыны про Діану і  Дашу? 
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9. Колысайкове тайне писмо. 

10. Спой зашіфрованы слова в анаґрамі з рісунками. 11. Ішли двоми дїдове  
і двоми сынове. За путёв 
нашли три помаранчі. 

Не рїзали, не пилили,  
а єднако роздїлили.  

Як є то можне?

12. Закружкуй фіґуру, 
котра ту є навеце?

13. Маґ вынїс на сцену три 
ладічкы (з надписами як на 
рісунку) і повів, же публіка 
увидить зайцїв, голубів і 
мачата. Вопрос: З якой 
ладічкы вытягне маґ зайцїв, 
кедь знаєме, же вшыткы 
надписы суть неправдивы?

16. Фіґуру фотили два 
фотоапараты – червеный 
і синїй. З котрого бока 
стола были фотоапараты 
поставлены? Вымалюй 
таков фарбов (червенов 
або белавов) правилный 
кружок, яка одповідать 
фотоапарату.

ГОДИНКЫ, МОЛОТОК, 
ПЕРО, МАННА, ГОЛУБ, 
РОЛАК, ЗВУК, ФОНТАНА, 
МАСКА, ЛИСТЯ, ГРОХ, 
НАУКА, ЛАБА, БАЛОН, 
ЧАСНОК, АМБРЕЛА, 
ЗЕБРА, КУФЕР, МОРКОВ, 
КУРКА, ДРАЧА, КЕЛНЯ

Януар року початок, а зимы  
................................................. .

-зц -

КРИЖОВКА
Попробуй вырїшыти 
крижовку.
Подля міста або вызначной 
памяткы дописуй до тайнічкы 
назвы країн де ся находять.
1. Мачу-Пікчу
2. Хеопсова піраміда
3. Стовнгендж
4. Колосеум
5. Санкт Петербурґ 
6. Ґранд-Канён
7. Вікторіїны водопады
8. Тібет
9. Ейфелова вежа

-зц-

ВІСЕМНАПРЯМНИК

15. Росли 3 березы. 
На каждій березї 

по 7 великых 
конарїв. На каждім 
великім конарю по 7 

маленькых конарчат а 
на каждім конарчати 
по 3 яблочка. Кілько є 

довєдна яблочок? 

17. Ленка має 
єднако сестер 
і братів. Кого 

є в родинї веце: 
сынів або дївок?

18. Домалюй овоцину до 
квадратиків за прінціпами 
судоку. 

14. Прийдеш на дві зашіфрованы слова в словнім ребусї?
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Рїшіня ребусів і задач Зденкы Цітряковой:
3. Лукашова стрына є про Маркового сына кума а заєдно і стрына. Новонародженый 
сын Лукашовой стрыны є про дївчата братранець а про єдну з них і хрестня. 
4. гей стрїтять 
5. о чіслї 86 
6. 5 евр 
7. Переганяти ся з вітром, Водити за ніс, Нихто ученый з неба не впав. 
11. Ішли троє – дїдо, нянько і сын. 
13. з другой 
14. липа, сосна 
15. Ани єдно. На березах ябка не ростуть. 
17. дївок 
Вісемнапрямник: половина 
В тім чіслї Колысочкы можете найти 16 хвойковых стромиків. 
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