Колысочка
Місячный часопиc про русиньскы дїти
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Обс яг

Дїточкы, доповнийте
справны чісла сторі
нок до бублин ід рісун
кам з обсягу чісла:

Агойтє, мілы нашы камаратя!

Вакації ся скінчіли і вы, камаратя
нашы, зачінаєте школьскый рік – в
школї або в школцї. Того школьского
року про нас, про Русинів ся стала важ
на річ – в Кленовій ся основна школа
з матерьсков школов перемінила на
школу з навчалным языком русинь
скым. Дїточкы із Основной школы з ма
терьсков школов з навчалным языком
русиньскым в Калній Розтоцї, котра є русиньсков школов з кла
сами 1 – 4, будуть мочі продовжовати своє навчаня русиньского
языка на основній школї в Кленовій на другім ступню – од пя
той по девяту класу. То є в новодобій історії Русинів на Словакії
унікатна сітуація, бо ся першый раз по 1989 роцї може зачати
цїлый цікл повинного девятьрічного школьского навчаня про
школярїв на основній школї з навчалным языком русиньскым. Села Кална Розтока і Кленова суть су
сїднї села в Сниньскім окресї недалеко україньской граніцї.
Про нас, про Русинів, бы было барз важне, жебы і в іншых русиньскых селах на цїлій северовыход
ній Словакії старостове ці старосткынї як зряджователї, довєдна з директорами ці директорками школ
зачали мінити свої школы на школы з навчалным языком русиньскым. В Калній Розтоцї і в Кленовій
взникли нашы русиньскы школы лем про затятость, цїленаправленость і велику любов ку свому народу
з боку панї директоркы Марцелы Руняниновой. Вдяка їй за тото велике дїло.
В днешнїм чіслї будете мати глядати і зраховати в цїлім часописї блайвасы, котры про вас до актуал
ного чісла нашого часопису намалёвала ілустраторка Колысочкы – Евка Ілковічова. Кідь собі добрї про
чітаєте цїлый часопис, можете ся дізнати, кілько блайвасів наша ілустраторка намалёвала. Правилну
одповідь собі сконтролюйте з рїшінём на послїднїй сторінцї часопису. Тот, хто не нашов вшыткы блай
васы, няй ся верне назад на першу сторінку і іщі раз собі їх перерахує.

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

Што докаже єдна млака
Падало. Танька мала на обла
ку, цїлком на склї, прилїпленый
малый носик і тихо смотрила на
веселы бомбулькы, якы ся одби
вали у млачцї на дворї. Міцный
додж пришов одразу, нарушив
днешнї планованы забавкы двом
малым дїтём – Таньцї і Юркови.
Сестрічку і братика притисло
сидїти у бабчиній кухни, яка те
перь потемнїла і затихла. Было
яснї чути тіканя стародавных го
дин, котры пышно вісїли на стїнї
коло дверей. То є але лїто!
Юрко собі дрыляв моторик по
столї. Одразу встав, підышов ку
бабцї, яка мішала поливку на
пецу, потяг ю за фартух і звідав
ся: „Бабко, доколи буде падати?
Я ся нуджу!“
„Чом ся нудиш, дїтинко моя?

Iдь ся іщі кус побав з моториком,
або сі дашто малюй. Не забавляй
ня, покы не доварю обід.“ Бабка
меджітым додала до поливкы
соли.
„Не бій ся, не буде довго пада
ти, то така коротка буря пришла.
Дораз ся выяснить.“
Так і было. Што бабка повість,
так є! Бабка мать фурт правду,
бабка є наймудрїша на світї! А
найлїпша. Танька і Юрко ю міц
но люблять. Бо все, як прийдуть
ку нїй з родічами на навщїву,
што не є аж так часто, або так як
теперь, на лїтнї вакації, бабка ся
все потїшить, ласкаво їх вітать.
Притулить їх, погласкать, мать
про них одложену даяку лако
тинку і векшынов їм за каждым
разом напече свої найлїпшы

креплї. З малиновым джемом.
Мням!
У бабкы є весело. Мать на
дворї псика Брехайка. З ним ся
бавлять найрадше. Брехайко
ся зве Брехайко зато, же скоро
фурт бреше. Але теперь є в будї.
I він ся не годен дочекати, коли
перейде додж. Окрем псика на
дворї бабка тримле і вшеліяку
пташыну – куркы, гускы, качкы.
У кучі квічіть мале пацятко.
Моле, моле! Додж переходить!
Лем де-ту даяка квапка цяпне,
хмары ся торгають, сонечко нес
міло выкукує споза них.
„Посмоть, Юрку! Уж не па
дать!“ одлїпила носик од облака
Танька.
„Iдеме на двір!“ – закрічала,
а уж єй нїт. Зоскочіла зо стілця,
вышла на веранду, обула сі чор
ны ґумакы з ружовыма бодками
і трїсла з дверями. Юрко ся по
нагляв за нёв, зробив тото саме,

аж ся дверї затрясли.
„Ёй, та што робите?!
Выбєте скло!“ – обер
нула ся бабка, лїпкаю
чі бандурчаны пирогы.
Нагла голову, жебы
відїла за нима през
облак і дале рихтовала
обід.
„Гав, гав!“ – выштар
товав з буды Брехайко
і розбіг ся ку обидвом
дїточкам, як їх збачів
на дворї. З великой
радости вертїв хвости
ком, брехав, выскаковав, підни
мав ся на заднї лабкы і операв
ся переднїма, раз о Таньку, раз
о Юрка, аж їм на теплакох оста
вали брудны печаткы од болота.
„Зохаб, Брехайко, зохаб!“ од
ступує ся му Танька, покы сама
не войде до млакы.
Члюп! Зачлюпкало поряднї, а
вода ся кус набрала до чіжемок.
Члюп-члюп! Скочів до млачкы
і Юрко. Яке інтересне! Каламут
на вода ся розливать коло них,
прикрывать їм чіжмічкы выше
кісток, ногы кус холодить, але є
приємне ся бродити через ню.
Юрко дупне. I Танька дупне.
Потім Юрко, потім зась Танька...
„Ага, я знам веце!“ Танька ся
розбігне, утїкать на конець може
пять метрів довгой млачкы. По
тім назад.
„Я знам інакше!“ – скаче Юрко
на єднім містї высоко, высоко,
якнайвысше ся му дасть.
То є забава! Та то гей! Псик
Брехайко коло них весело бреше,
підскакує.
А як то є, кедь ся рукы поно
рять до водічкы? Треба спробова
ти. Там на краю млачкы з мняг
кого болота ся дадуть робити
колачі. Вшеліякы. Меншы, век
шы, рїдкы і густїшы... Но не му
сять то быти лем колачі, можуть
то быти і кулї. Хоць не снїговы,
але шмаряти ся з нима дасть.
„На!“ – шмарить Юрко єдну
грудку болота Таньцї на хырбет.
„На ты!“ – верне му Танька.
Ёй, то є веселе! Тварь і рукы
од болота, на лахох помалы не
відїти фарбу. Занедовго бы двоє
дїточок не спознав уж нихто.
Ани бабка?
„Люде добры, што ся ту дїє?
Хто ту у нас на дворї, якы два
чортикы??!“ – бабка вышла ко

„Мамка ся буде просити, як
сьте ся днеська мали.“
„А мы повіме, же найлїпше на
світї!“
„Вера, жебы сьте знали, ниґде
не є так добрї, як у бабкы!“ Бабка
ся іщі довго, предовго сміяла а
на своїх внучіків ся веце не мог
ла гнївати.

нечнї сконтролёвати дїточкы і
заламала руками.
Танька з Юрком ся застави
ли, зачудовано посмотрили на
бабку, як нещастнї стоїть перед
нима.
Потім ся посмотрили єдно на
друге.
„Бабко, то я, Танька!“
„Ты єсь Танька? Не вірю. А ты
єсь хто?“
„Я єм Юрко!“
„А я думала, же чортикы.“
„Мы не чортикы,“ – тихо гва
рить Юрко. Танька мать слызы
на країчку, ґамбочкы ся крив
лять.
„А што ся вам стало, же вызе
рате як чортикы?“
„Ніч. Я не виновата, то він!“ –
вказала Танька палцём на бра
та.
„Нї, бабко, не вірьте, то она за
чала!“ – Юрко ся спрїчать.
„Та хто властнї на винї?“
„То млака!“ Юрко посмотрив
до землї.
„Млака, то млака на винї,“ –
притакує і Танька.
Бабцї ся зробило жаль малых і
смішно ї было.
„Но та з млаков не зробиме
ніч. А з вами што? Што повіме
мамі, як вас такых увидить?“
„Ніч не повіме, мы ся умыєме.“
Юрко нашов рїшіня раз-два.
„Та гыбай до хыж! Няй з вас зро
блю назад моїх мілых ангеликів.
На верандї ся зоблїкайте, выззу
вайте, перше ся умыєме а потім
будеме чекати мамку на обід.“
Обидвоє, Юрко і Танька, ідуть
зо спущеныма головами поперед
бабку до хыж. Бабка ся уж те
перь не годна стримати, наголос
і сердечно ся розосміє.
„Бабко, чом ся смієте?“ – про
сить ся ображено Юрко.

Гелена Ґіцова – Міцовчінова

Школярикы
Уж настали про Русинів
тоты красны рочкы,
бо в азбуцї приповідкы
чітають дїточкы.
Няй з головы школярикы
чудже не вышмарять,
але своє материньске
познають з букваря.
Будуть красны співаночкы
у школї співати,
а русиньске любозвучне
слово розвивати.

Штефан Сухый

Дїти і сонце
Світь, сонечко, світь,
розъяснюй нам світ.
Крачаме лучками,
што посьяты квітками,
та найкрасша квітка
то є наша мамка.
Тобі, сонце, гварю:
Люблю свою маму!
Сонечко ся сміє,
дїтём розуміє,
бо дїти, як сонце,
мають прязне сердце.

І од моря далекого
дїти прилїтають,
тай у школї камаратів
щастливых вітають.

Гелена Ґіцова – Міцовчінова

Зачінать школа
Бесстаростно понад луку
мотылї лїтають,
а в септембрї школярикам
дверї отваряють.

Хоць і вода у потічку
по каміню черькать,
школяриків уж на лавцї
нова книжка чекать.

Уж ся кінчать гры на луцї
скінчіло ся лїто,
спрїли вінцї, што выплели
дїточкы із квіток.

Хотять своє родне слово
з букваря любити,
та і новы знаня в школї
треба роздобыти.
вали жены, бо они колись не
могли ходити до далшой части
церькви.
2. лодь – тота часть. де ся в церь
кви находять лавкы на сиджіня.
3. святыня – часть до котрой мав
приступ лем священик.
Про церькви выходного обряду є
характерным іконостас – деревяна
стїна з іконами, котра передїлює
лодь од святынї. Має
так подобну функцію
як старозаконна опо
на. Є сімболічнов гра
ніцёв міджі поземным
і небесным світом. Ко
лись мав іконостас і
функцію книгы, бо на
нїм были написаны
іконы. А чом ся іконы
пишуть? Є тому так
зато, бо в добах, коли
люде не знали чіта
ти, образы і реч были
тым
посередником,
котрый быв способый передавати знаня. А так люде
незнаючі писмо, собі спокійно могли з ікон прочітати
о Ісусовім жывотї, о рїзных святах і подобно.
Попробуйте і вы як будете найближе в церькви
прочітати з ікон о чім нам хотять повісти.

Родный русиньскый край
– обычаїв і природы рай

Погляд до нашой історії
Деревяны церькви
Деревяны
ставбы
суть про Славянів ті
пічны. На нашій тері
торії переважовали аж
до половины 20. сторо
ча. Русины жыють в
самім сердцї могутных
Карпат, богатых на
лїсы, зато дерево гра
ло в їх жывотї велику
роль. Было про Руси
нів вєдно з камінём
найдоступнїшым ста
вебным
матеріалом.
Найчастїше поужыва
ли дерево червеного
смерека, бо было найпевнїше і найвеце одолавало
поветерностным условіям. Сакрална архітектура –
так ся одборно называють ставбы і їх елементы, ко
тры были і суть вывжываны про церьковны потребы,
суть найцїннїшыма културныма памятками не лем
свого народа, але і штату в котрім тот народ жыє.
Так є то і з деревяныма церьквами Русинів. Пере
важнї походять з 16-ого аж 18-ого стороча. Дакотры з
них суть докіцня залучены до списку УНЕСКО.
Деревяны церькви даколи люде ставляли на
вывышеных містах в селї, дале од людьскых обысть.
Навколо них росли могутны липы. На ставбу ся
не поужывали кововы клинцї, але лем деревяны
клины.
Церькви суть тройпросторовы, то значіть же ся
дїлять на три части:
1. вступну часть – бабинець, в котрім ся стримо

Колысайковы вітязї:
Огрoжена планетa
Земля є ужасна планета, на котрій
кыпить жывот і богаты природны істоч
никы. На жаль ся о ню – мы люде – не стара
єме найлїпше. Електрарнї, фабрикы і авта
выпущають до воздуху ґазы котры го знечіщують. Світ около
нас ся скоро мінить і много сорт жывых орґанізмів і ростлин є
огроженых выгублїнём. Мусиме зробити вшытко про то, жебы
сьме нашу планету хранили.
Науковцї суть пересвідчены, же шкодливы ґазы в атмосферї затримують сонечне тепло і зато ся світ оте
плює. Приходить ку кліматічным змінам. Вшыткы штаты мусять сполупрацовати, жебы нежеланы зміны
клімы заставили.
Велё звірїв, наприклад оранґутаны, бы могли скоро выгынути зато, же їх оточіня люде нічать.

Колысайко радить Вам, камаратя:
Біціґлёваня є забавне і ку тому не знечіщує воздух. Намісто того, жебы сьте ішли автом, ходьте пішо
або на біціґлю, на колобежцї...
Не забывайте старостливо трїдити смітя, котре потім можете і рецікловати. Скло, аллумініум, папірь
і дакотры пласты мож знову схосновати. Кідь суть тоты матеріалы реціклованы, не треба їх зась одзнова
вырабляти. Тым ся шетрять тоты істочникы на Земли, котры суть вычерпательны.

Попро буйте то самы:
Выро бте со бі мод ел з о дпадів
Подумайте о тім, ці можете зась хосно
вати річ, котру хочете вышмарити. Ла
дічкы, картоны і обалы мож поужыти на
приправу розлічных моделів. Попробуйте
выробити з даякых одпадів наприклад –
робота.

Штефан Сухый

Штефан Сухый

Шаркань

Барвінок

Утїк шаркань з приповідкы
Тай сїв на Кычару,
смотрить, де бы поїмати
даку бабу стару.
Бо у селї вшыткы дїти
добры і слухняны,
тобі такы не смакують,
зъїдж прічку, шарканю.
Єденадцать голов сміє
ся ай дванадцята:
Кідь сьте добры, возмийте ня
д-вам за камарата.

Є така ростлина,
што барвінком зве ся,
усе є зелена,
зимы не боїть ся.
А є така панї,
з каждым приятелька,
Усміхом нас манить –
наша учітелька.

Ваша – наша приповідка
В селї Млинарївцї жыв єден млинарь із своёв родинов: женов Зужёв і штирьма дїтми: трёма сынами
- Васільком, Лацком, Андрійком і наймолодшов дївочков Аньков. Млинаря звали Іваном Ферчаком і
быв то высокый, міцный і барз робітный хлоп, знав зробити кажду сільску роботу. Ферчаковых было у
валалї много, зато родииу млинаря звали і – до Євчіча. Приходили ід нёму люде із села і далекой око
ліцї, нелем за молотём зерна, но і зато, же собі млинаря важили, ходили ся порадити, докінця і лїчіти
будькотры хвороты.
Жывот в млинї не быв простый. Было треба велё робити, главнї в лїтї, кідь ся мололо зерно з поля, но
і в зимі было дость роботы коло хыжы і коло млина. Млинарёви барз помагали вести млин і ґаздівство
ёго жена і вшыткы штири дїти. Каждый відїв, як ся в родинї Євчічовых міцно любили.
Млинарёва хыжа не была барз велика, но коло нёй быв великый двір і сад. Під хыжов были дві
пивніцї – єдна на бандуркы і єдна на дерево. Там, де Євчічовы бывали, мали комору, кухню з великым
мурованым пецом, передню і задню хыжу. Із переднёй хыжы ся переходило до кухнї і ід коморї сїнями.
Із сїней ся входило на під або до пивніцї. На подї было сїно і одкладовали ся там старе, непотрібне гара
бурдя. Поперед цїлу хыжу быв пространный ґанок. На ґанку ся часто выгрївали мачкы із двора – і часто
од сусїда, на великім дворї бігав пес Боґар і велё курок, качок. Коло хыжы стояли дві стайнї. В єдній
бучали штири коровы – Малина, Цітрона, Maня і Чорнуля і телятко Тарчуля. В другій стайни ерджали
три конї – кобыла Марґіта, кінь Рудый і гача Сивый. Коло стайнї про конї стояла куча про штири паця
та, коло стайнї про коровы стояла велика пелевня на сїно і на інштрументы ґазды – млинаря. Взаду, в
садї стояв сыпанець на зерно і муку, а на задній стїнї сыпанця были завішены улї. Млинарь із сынами
заводили пчолы і мали із них великый хосен, бо пчолкы давали велё меду, котрый Євчічовы і прода
вали. Коло хыжы быв і великый сад з черешнями, сливками, грушками і планками. Хыжа стояла коло
быстрого потічка Рунявы і збоку хыжы лопотїв цїлыма днями великый млин, де ся дїти любили бавити.
Млинарёвы дїти, но і дїти од сусїдів.
Раз до млина пришов старый сусїд, Штефан Дїдик, люде в Млинарївцях му гварли старый Капко.
Пришов вечур, кідь ся Євчічовы уже укладовали на спаня. Ходив облеченый в старім мундурї із войны,
бо боёвав аж в двох світовых войнах. Дїти любили слухати ёго войновы пригоды. Но в тот вечур быв
Штефан Капків якыйсь розрушеный. Дашто ся му стало, тяжко дыхав і не міг выповісти, чом пришов
так нескоро вечур...
Дїточкы, то є ваша задача – доповісти панї учітельцї і своїм сокласникам, чом пришов старый Капко,
войновый ветеран, так нескоро в ночі до млинаря Ферчака, котрого родину звали і Євчічовы. Што ся
подля Вас мог
ло старому Капкови стати, же
вырушив мли
нарёву родину
так нескоро вечур. Найінтерес
нїше докінчіня
нашой
припо
відкы,
котру
Вам зачав бі
сїдовати Колы
сайко, пошлийте
на адресу редак
ції: Колысочка,
Solivarská
70,
080 05 Prešov.
Уже ся тїшиме
на Вашы уме
лецькы
про
явы, бо і мы в
редакції
сьме
зведавы, яку ма
єте фантазію на
додуманя Колы
сайком зачатых
приповідок або
віршиків.

Дї т ь скa сп і в ан кa

Як то красно дзвонок грає
Співанка із села Довгуня
[: Як то красно дзвонок грає, :]
[: Гей, та й до школы нас скликає :]
[: Бо то в школї, як у раю :]
[: Гей, сидять дїти, як квіт в гаю :]
[: Сидять, сидять рядочками, :]
[: Гей, та й з новыма книжочками :]
[: Чіслять, пишуть і чітають :]
[: Гей, і співаночкы співають :]

Чом є то так?
Чом ся Земля крутить довкола своёй оси?
О тім, же ся Земля крутить доокола своёй оси, ся говорить іщі в трактатї Коперника, выпущенім в роцї
1543. Але на вопрос, што єй примушує крутити ся, екзістує много гіпотез.
Найросшыренїша теорія то обяснює процесами, проходячіма в періодї взнику планет. Хмары козміч
ного пороху ся збивали до копы, вытваряючі зародкы планет. Ід ним ся притяговали далшы веце або
менше масівны козмічны тїлеса. Стрїтнутя з тыма тїлесами могли способити ротацію будучіх планет. А
дале планеты уж продовжовали ротовати із зотырвачности.
Але і ту екзістують вопросы. Наприклад, шість планет Сонечной сістемы ротує в єден бік, а Венера
(Венуша) – в протисмерї. Уран докінця ротує практічно належачкы на боцї, то значіть, же на тій пла
нетї ся не черять день і ніч. Скорость ротації Землї не є стабілна, не знати чом, но она ся може міняти в
тісячатинї секунды.
В цїлім Земля спомалює свою ротацію – каждых 100 років ся час повного обернутя підвышує о 0,0024
секунды. То є повязане з впливом Місяця. Притяжіня Місяця выкликує на Земли приливы і одливы, а
про переміщіня масы воды є потрібна енерґія, котра ся одберать од енерґії ротачного руханя Землї.
Найпомалше із вшыткых планет Сонечной сістемы ся крутить навколо своёй оси Венера (Венуша).
Єй день є 243 раз довшый як день на Земли. Найскорїше ся крутить Юпітер – час ёго обернутя пред
ставлює 9 годин i 55 минут.

Д ї т ь с кы гры з Колысайком
Юрко Харитун
НАША КУХНЯ
ВЫГЛЯДОВАНКЫ *

ХТО НАЙДЕ – ОКО?
Перед роком,
Не скоком,
Помалым кроком
Ідеме потоком.
Над нами лїтав сокол.
Лем так нароком,
Хтось закрічав:
– Не ґрявч, сороко!
Брат луку покосив,
А я ногы поколов.
Сестра покопала нашыроко,
А я пішов другым боком.
Недокончена робота.
Мати сестру поколыше,
Братови дасть чоколаду.
Ты будеш пророком,
Бо я мушу оковати
Пару конїв за потоком.
– Ці єсь нашов якесь око?

Полож карту на стіл. (Ложка)
Із скоры тобі зроблю ремінь. (Корыто)
До гор ня не пустили. (Горня)
Не мусиш шал каждый день носити. (Шалка)
Із правил каждый буде одповідати. (Вилка)
Під вертеп шалвії засадили. (Тепша)
З ногами скаламутили воду. (Миска)
Наслїпо гармонікарь грав співанкы. (Погар)
Тілько кос ту рано не было. (Костура)
Такый обычай никого не уразить. (Чайник)
Нашій Танї робити ся не хоче. (Танїр)
Як зачули парафін, джавот быв по цїлім дворї. (Фінджа)
Анька метала шапкы хлопцям до воды. (Талаш)
Не соль ніч, каждый собі посолить. (Сольнічка)
Петро з валками травы порадив собі сам. (Розвалка)
Тілько не товч, око тя буде болїти. (Товчок)

Віс е м н а пр я м н и к:
У нас было барз весело,
музика на цїле село.
Чути гуслї, бубен, басу,
і прекрасный спів.

Тримам в руцї телефон,
то не грають музиканты.
А што грає?
________.

МУЗИКА, НЯНЬКО, ЖЫВОТ, КАЛАП, ТЮТКА, ГЛИНА,
РОДИНА, ТЕАТЕР, ЗЕМЛЯ, ЗЕРНО, РЫБКА, СУБО
ТА, ҐАЗДА, РУЧЕНЯТА, ПАСКА, ХВІСТ, РУЖА, КРОК,
ДОЛИНА, ВОВК, НАЛПА, ОКОЛІЦЯ
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* ВЫГЛЯДОВАНКЫ - Найти слово в такім речiню, колись было тяжко, але дїточкы ся тїшыли тому. Речiня гово

рить про штось інше, і є в нїм цїлком інакше слово. Дїточкы самы так творили і тїшыли ся з того. Мусили чітати,
два і три раз, лїпше повіджене, хотїли чітати, бо выглядане слово їх потїшыло. Вірю, же нашы русиньскы дїточкы
будуть мати дяку на такы выглядованкы, же наша буква – азбука не пропаде. Запамнятайме собі: ЁГО ДУХ, НО,
ВІЧНО, ВІРЮ, БУДЕ МЕДЖІ НАМИ – Юрко Харитун, 27. 07. 2017.

Д ї т ь с кы гры з Колысайком
Як ся то называть?
Таку ставбу нашы предкове хосновали на одкладованя
вымолоченого зерна. Звекша быв тот домик вывышеный,
даколи міг мати під собов і пивніцю. Было треба забезпечі
ти, жебы днука было сухо, жебы ся не знегодночовав урод
жай. Вымолочене зерно але і муку там зосыповали до шпе
ціалных деревяных лад, называных сусикы. Од того, што
ся в тім домику робило є і ёго названя. Уж знаєте? Кідь
нї, так є ту про вас тайнічка, вырїшінём котрой ся тоту назву дізнате.
2.

1.

1.
2.

3.

4.

Гелена Ґіцова – Міцовчінова

3.
4.

Три раз гадай

5.

Крутить ся з горы до долины
белавкастый пантличок –
то шумливый, дзюркотливый
у корытї
(кочітоП)

5.
6.

6.
7.
8.

7

8.

Гра з Бобрунков
Фортунков

Гнедь по лїтї летить панї
не треба єй звати,
бо понаглять із палетов
горы малёвати.
(ьнїсО)

Ку грї собі приправте:
• заламінованый герный планик – бобрунку,
• дві герны коцкы,
• заламінованы карточкы з чіслами,
• ґомбічкы.

Як ся бавиме:
1. Шмарьте обидві коцкы на
раз.
2. Подля кількости точок на
коцках зоставте приклад на
зрахованя з помочов карто
чок з чіслами.
3. На крыла бобрункы собі по
ложте ґомбічкы подля при
кладу.
4. Зрахуйте вшыткы ґомбіч
кы, зістийте выслїдок при
кладу і найдийте одповідну
карточку з чіслом.

Д ї т ь с кы гры з Колысайком
Выберь, што до шору не належить і повідж чом.

Спой лінійков твар, ёго назву і фарбу.
ТРИУГОЛНИК

СИНЯ

КВАДРАТ

РУДА		

КРУГ

ЖОВТА		

Обыйдий пером передкреслены лінії.

Глядаме
правилный
пішник.

Найдий предмет, котрый
ту не належить і выфарбий го.

Діанка ся з родіча
ми перестїговала до
іншого міста. Днесь
ся была із своїм коча
риком грати в парку
з іншыма дївчатами,
жебы собі нашла чім
скорше камараткы.
Але місто має так
много улічок, же ся
теперь не знає верну
ти домів. Поможте їй
найти пішник з пар
ку, жебы не заблуди
ла в слїпых улічках.

ПРЯМОУГОЛНИК

ЗЕЛЕНА

Лїтом світом з Колысайком

Земля
Як знаєме, Земля є єдина планета у весмірї, о котрій людство знає,
же є то планета з вгодныма условіями про жывот. Екзістує на нїй пре
велике чісло – міліоны - жывых орґанізмів, котры жыють в розлічных
оточінях, або біотопах. Найвекшый тіп біотопу ся называть – біом. Глав
ныма біомами на Земли суть пустынї, травнаты области, тундра і оке
аны. Земля є характерістічна розманїтов країнов, од ледовых гор аж по
буйны доджовы пралїсы ці пісочны дуны в пустынях.
Земля є планета в сонечній суставі. Має форму сплощеной кулї. При
поглядї із весміру вызерать синя зато, же є веце як з двох третих по
крыта океанами.

Яка стара є Земля?

Науковцї собі думають, же Земля є стара приближно 4,5 міліарды років і же взникла з гмоты, котра у
весмірї зістала по вытворїню Сонца.

День і ніч

Сонце усе освітлить приближно половину землекулї, друга половина є тогды у тмі. Земля ся фурт
крутить около своёй оси і єдне таке оточіня тырвать 24 годин. Тот часовый одрїзок творить день і ніч.
На Земли ексзістує сім главных певнин: Северна Америка, Южна Америка, Европа, Азія, Африка,
Австралія і Антарктіда.

Колысайк у по відж мі ...
Што то є астероід?

Астероіды, з ґрецького „подобный звіздї“ – суть малы планеты. Векшына астероідов представ
лять безфоремны камяны масы діаметром дакілько тісяч, даколи стовкы метрів. В Сонечній
сістемі їх обща маса не перевышує 0,001 масы земной кулї.
Порівнаня розмірів векшых астероідів і місяця
Огромне множество малых планет ся погыбує в пасмі
„астероідів“, котры ся находять міджі Марсом і Юпітером
– їх множество є в стотісячах. Даколи тоты „найсмілїшы“ з них на
рушають порядок і приближують ся к другым планетам, то значіть і к
Земли. Наприклад, малeнька планета Гермес з діаметром коло двох
кілометрів ся може приближыти ід Земли на 580 тісяч кілометрів.
Пасмо астероідів ся находить міджі Марсом і Юпітером
Дослїджовати астероіды барз тяжко. Они суть натілько малы, же
їх орбіты міняють векшы планеты, докінця і іншы масівнїшы астеро
іды. Найвекшы астероіды суть Паллас і Веста. Діаметер тых небесных тїлес є коло 500 км. Донедавна ся
за найвекшый астероід раховав Церес, з діаметром 950 км. Но по роцї 2006, коли в резултатї діскусій о
Плутї быв заведженый новый статус небесных тїлес Сонечной сістемы – карликовы (trpaslíčie) планеты,
Церес перешов до той катеґорії вєдно з Плутом, Ерісом і другыма.

Найвекшов планетов Сонечной сістемы
є Юпітер. Од Землї є векшый 13 раз.

Зробте собі самы!
Приправили сьме про Вас інтересны задачі на розвиваня Ва
шой фантазії. Танґрамы выдумали може на зачатку про азійскы
дїти, но як увидите, давають можности на представы у просторї
– просторову фантазію про людей на цїлім світї. Зробте собі із
твердого папіря основный квадрат – вымалюйте собі го подля на
шого взору і потім собі з нёго вытваряйте хоцьякы формы, котры
будуть мати даякый змысел. Мы Вам порадиме – і поскладовали
сьме за Вас – ракету, ключ, букву Т, сердце, сидячого зайця. Вы
выдумайте дашто далше і пошлпйте на мейлову адресу редакції
сфочены Вашы вытворы (kralovaluba@gmail.com).

Рїшіня задач:
с. 8, – Вісемнапрямник: ҐРАМОФОН
с. 9, – Тайнічка: СЫПАНЕЦЬ
с. 10, – Што до шору не належить – ябко – бо є то овоцина, не зеленина.
В цїлім чіслї часопису ся находить 12 блайвасів.
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