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Місячный часопиc про русиньскы дїти



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

Агойтє, мілы нашы камаратя!
Мілы нашы камаратя, якось ся Вам 

не хоче комуніковати з нашым часопи
сом. А мы так чекаєме на Ваше докін
чіня приповідок, вырїшіня задач і при
помінок ку тому, што бы сьте собі іщі 
хотїли найти в нашім часописї.

В днешнїм чіслї будете мати гляда
ти і зраховати в цїлім часописї бобрун
кы, котры про вас до актуалного чісла

Колысочкы намалёвала наша ілустраторка, панї Евка Ілковічо
ва. Кідь собі добрї прочітаєте цїлый часопис, можете ся дізнати, 
кілько бобрунок там є. Правилну одповідь собі сконтролюйте з 
рїшінём на послїднїй сторінцї часопису. Тот, хто не нашов вшыт
кы бобрункы, няй ся верне назад на першу сторінку і іщі раз собі 
їх перерахує.

КОГУТ – ДІРІҐЕНТ
Псы заложыли хор під веджінём Когута і усердно 

голосы брусили. По двохтрёх годинах їх наладили 
і уж мелодічно співають: 
„Куку рікуууу...!“ Лем 
ту нараз хтось в хорї з 
нот выбочів і загавкав: „ 
Гавгав.“

Діріґент – Когут не 
завагав і бухнув злостно 
палічков по пултї.

– Хто забрехав?!
– Я , – трясе ся Бер

нардін.
– Вон!
– Чом? Тадь я, пане, 

ненароком.
– Вон! Ты – небезпечный, бо у своїй кровли іщі єсь 

не зніщів материньскы ґены.

КЫРТІЦЯ І КУРКА
Подарило ся Кыртіцї прорыти до курника. І барз 

ся назлостила,бо збачіла Курку сидїти на гнїздї.
– Не ганьбиш ся лем так без дїла высиджовати?
– Я – без дїла? не вірить учутому ряба. – Тадь 

яйце несу!

Кыртіця двигла высше свій носик і так ю почасто
вала:

–Ты думаш, же я бортыня? Як же ты можеш штось 
хосенне робити, кідь ся в гнїздї провокатівно выва
люєш?

– А што бы єм мала подля тебе робити?......
– Же ся звідуєш. Такой зачний дїры рыти!

`   `   ` 

Є то так. Кыртіця собі думать: вшыткы суть по
винны рыти дїры.

ГУСКЫ І ПЕС
Годовала раз Газдыня на своїм дворї три гусята: 

Зужьку, Марьку і Їленку. Сестры жыли в згодїпо
лагодї. Тыжднї ся міняли, гусята росли і пришла 

година, кідь ся облекли до густого парадного піря. 
Тогды Господыня взяла Зужьку, оскубла єй і пусти
ла ку сестрам.

– Тьфуй! Ты машкаро, дзёбать оскубану Їленка. – 
Десь ся так спаскудила?

– Ці я за то можу? То Газдыня, – хныкать Зужька.
– Циґаниш! Ты фурт была надута і пышна, ку

сать розплакану Марька.
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Меджітым панї дому несе під пазухов розъярену 
Марьку. Шыковно їй мягке піря выторгала і вернула 
до загороды. І зась ся підняв крик. Теперь ся споїли 
дві оскубаны і пустили ся до Їленкы.

– Єсь лїнива! Заостала.
– Так є. З модов не крачаш!
А Газдыня, як собі задумала, так і зробила. Оску

бла і третю. Оскубла і пустила ку сестрам.
– Славаа! Уж єм, сестры, меджі вами, – надскакує 

Їленка.
– Ооо, мы зась родина монолітна, розтягла крыла 

Марька і обнимать і цїлує сестры.
– Свята правда: наша дружба найпевнїша!
– Так є. Нїт такой на цїлім світї.
– Нелем найпевнїша, но і вічна! Ґаґааа!
І уж ся вшыткы обяли, радують ся, надхнено кру

чену танцюють... Пес, котрый быв свідком тых сце
нок, зачудовано головов крутив і чомусь барз зосмут
нїв.

Чом він остав скормученый? 

РОДІЧІ І ДЇТИ
Дурный пес на ґазду бреше.

 `   `   `

– З глубкы сердця ненавіджу свій 
корїнь, – сычіть злоба з розцвитого 
Туліпана.

– То – циґанство! Лем мі можеш дя
ковати, же єсь так красно розцвитый, 
– протестує Корїнь.

– Чіт, старый! – як грім трїснув 
квіт. – Твій розум темный і архаіч
ный. Ты ся іщі і днесь боїш світла і 
перед ним ся під землю ховаш.

`   `   ` 

Родічі, ці суть горды вашы дїткы, же суть вашы 
квіткы?

ІСТО ?
Смотрить Курка на небо, надхынать ся смілым Со

колом.
–І ґраціозно! І величаво. І легонько. А з яков істо

тов! Око од нёго не 
одорвеш. Штось чу
десне. Тріумфалне. 
Дарьмо є, каждый 
мусить признати, 
же мы – світова 
еліта, же лем мы, 
пірнаты, докажеме 
так майстровскы 
лїтати.

 `   `   ` 

Екзістують оке
аны, но і млакы.

ВЫСОКЫЙ ДЗВІН 
На высокій дзвоніцї довго мовчіть Дзвін.
– Розколышме го, – впало до головы Щеняти.
– Подьме!, – придали ся далшы.
І зачали за мотуз тїгати. Розколысаный колос їх 

двигать горї, спущать долов, але ниякы 
звукы не чути.

– Чом не дзвонить?
– Тїгайме міцнїше, бо то досправды 

лем якось гугняво гудедудре.
– Збыточна є, дїткы, ваша снага, – 

пригварять ся Ворона молодым щеня
там.

– Мы ёго, тетко, іщі веце розколыше
ме і він ясным голосом буде.....

– Ніч од нёго не учуєте, бо тот Дзвін 
не мать сердце.

 `   `   `

Нач є дзвін піднебесный, кідь він без
сердечный?

СЛОН І ПИЯВКА
При потоцї ся заставив Слон, а Пиявка тот момент 

шыковно выужыла і ся му до ногы загрызла. І спокій
но ціцять з нёго кров. 
Пє, росте, звекшує ся. 
Напоїла ся досыта.

– Слоне, – цмокла 
напоєна, – мы одтеперь 
з тобов брат і сестра.

– Я з тобов? Не будь 
прімітівна.

– Брате, не позерай 
на ня кривым оком. 
Вірь, мы – родина. І не 

хоцьяка: в нашых жылах тече кров єднака!
 `   `   `

Дахто вам нелем пє кров. Він є іщі такый против
ный, же ся пхать і до родины.

ЗАГАДА ПРО ГУСКУ
За Лабутями напято слїдить Гуска. Уж ю з того го

лова болить і очі палять. Но не переставать.
–Довго їх позорую, но не дарить ся мі обявити, чім 

ся од нас одлишують і чом їх люде так збожнюють і 
аж законом охраняють.Чом? Тадь Лабутї суть цал
ком – прецалком як мы, Гускы, лем суть кус векшы.

ДЯТЕЛЬ І СЛИМАК
Жыв під стромом Сли

мак. Раз, коли Дятель міцно 
дзёбав – дуркав, высунув ріж
кы із своёй хыжкы і злостно 
порскнув.

– Дятлю, ты своїм клёп
канём мі нічіш нервы...

– Я мушу, сусїде, бо інакше 
собі обжыву не найду.

– Будиш ня, Дїткы мі стра
шиш.

– Перебач, я зато істо не 
можу. Мене так природа со
творила.

– Не выкручуй ся. Днесь є 
предцї доба розмаїтых рекваліфікацій. Та чом бысь 
не міг ся перешколити – як курка гній розграбовати 
і так хробаків їмати?



Наша приповідка

Сова
„Гугугу!“ гукать сова
по цїлім хотарї.
Сидить собі недалеко
на сухім конарї.

Мудра сова в окулярёх
школу заложыла,
звірятка з цїлого лїса
до нёй запросила.

Школована учітелька
учіти зачала,
вовка, заяця і лишку
до школы призвала.

Палічков діріґовала,
буквы їм указовала,
тяжко ся то научали,
звірятка єй повтїкали.

I остала сова сама,
така мудра, школована,
дале сидить на конарї 
гукать гугу по хотарї.

Когут
Рано когут першый будить,
псика Рекса в старій будї.
«Встаньте вшыткы, уж ся збудьте
до роботы ся рихтуйте!

Як заспите, чія вина?
Кікірікі, день зачінать.
Куркы з банта позлїтуйте,
за мнов на двір машіруйте!»

Слимачок
Слимак ся помалы влече,
там де іде, та за собов
домик на хырбетї несе.
Як зунує – там ся скрыє.

Слимак, слимак выстав рожкы,
выйдь з домика, ідь на дражку!
Добрї ся тi піде росов зрана,
там де травка є змачана.

Павук
Вісить павук з повалы,
на нитцї ся тримать,
сплїтать сїтькы помалы
мушкы до них їмать.

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

Порядна ґаздыня
прийде попрятати,
повымітать павучіны
з цїлой нашой хаты.

Была раз єдна Бобрунка Фортунка, котра приносила людём щастя. Дїточкы ся з нёв любили бавити, 
вхабляли ї лїзти по їх руках і гварили їй: 

Бобрунко, Фортунко, розтягний крыла і повідж нам, ці буде хвіля завтра, або буде падати додж? 
Бобрунка розтїгала свої крегонькы крылочка, но повісти дїтём, ці буде завтра хвіля, або ці буде па

дати додж, не могла, бо не знала бісїдовати, лем так тихоненько бзучати. І з того, же не може бісїдовати 
так як дїти, Бобрунка Фортунка так посмутнїла, аж перестала розтїгати крылочка, з очей єй цяпкали 
слызы і зачала ся перед дїтми ховати до кряків.

Зима ся приближовала і Бобрунка Фортунка іщі фурт не мала выпозеране, де ся перед зимов сховать.
Ту одразу ся помеджі крякы зачав передерати Зайчік Ушко. Єдно ушко мав спущене на правый бік, 

друге на лївый, похрумковав собі морковку із недалекой загородкы і спокійно побрумковав – так по 
заячому – слова дїтей: „Бобрунко, Фортунко, розтягний крыла і повідж нам, буде хвіля завтра, або буде 
падати додж?“ Зайчік Ушко не высловив ани єдно слово, лем собі побрумковав, но і так го Бобрунка 
Фортунка розуміла.

Бобрунка Фортунка перестала плакати, прилетїла ід Зайчікови Ушкови і по своёму, по бзучачому, ся 
го спросила: Зайчіку, Ушку, а ты ся де сховаш перед тов студенов зимов? Та де бы єм ся я мала сховати? 
Мою мамку Дарінку і татка Янча замотав великый павук до своёй наснованой сїти на облаку хыжы, до 
котрой сьме ся хотїли настяговати на зиму і так єм зістала перед зимов цалком сама. І іщі ся го попроси
ла, де має Зайчік Ушко своїх родічів. Зайчік Ушко їй краснї порозумів і одповів по свому – заячому: ........

Ваша – наша приповідка

Елена Хомова – Грiнёвa

Бобрунка Фортунка

-лк-



Дїточкы, то є ваша 
задача – доповісти 
панї учітельцї і сво
їм сокласникам, што 
порадив Зайчік Ушко 
Бобрунцї Фортунцї, де 
ся має сховати перед 
зимов вна і де ся схо
вать він і де суть ёго 
родічі.

Найінтереснїше до
кінчіня нашой припо
відкы, котру Вам зачав 
бісїдовати Колысайко, 
пошлийте на адресу 
редакції: Колысочка, 
Solivarská 70, 080 05 
Prešov. Уже ся тїшиме 
на Вашы докінчіня Ко
лысайковой приповід
кы.

Хоць карпатьскы Русины 
нїґда не мали свій властый 
штат, названь про них самых, 
як і названь про область 
яку заселяють было немало. 
Выходны Славяне, жыючі в 
карпатьскім реґіонї ся уже 
традічно споёвали з названём 
Русь, котре ся поужывало в 
назвах як: руськы люде, русь
ка віра, руська церьков або 
названя членів народа Рус
нак, Русин. З названём Русь 
ся споёвали і іншы славянь
скы народы – Білоруси, Українцї і Росіяне. І першый штат, котрый ся сформовав в славяньскій области 
выходной Европы нїс назву Русь, конкретно Русская земля або Києвска Русь. Зато назву „Русь“ або од 
нёй утвореный придавник „руськый“ собі не треба плести з ґеоґрафічнов назвов Росія або од нёй утво
реным придавником російскый. Хоць є правда, же названя Русь, руськый таксамо хосновали Білоруси і 
многы Українцї аж до зачатку 20. стороча. Часто ся зато в минулости, але і в сучасности хоснує в книж
ках міджінародного характеру ґеоґрафічна предпонка „карпато“, т. зн. Карпаторусины, карпаторусинь
скы (давнїше і карпаторуськы або угроруськы).

Найчастїшым названём, якым ся наш народ означовав, быв етнонім Руснак. Названя Руснаци доте
перь мож чути в дакотрых частях Карпатьской Руси, а є таксамо офіціалнов назвов про Русинів в Сербії 
(Войводина) і Хорватії (Срим). Но маєме іщі далшый реґіоналный термін, котрым ся означують Русины, 

якы жыють севернї од Карпат в сучасній Польщі – Лемкове. По
ходжіня той назвы не є давне. Русины в Польщі го зачали хос
новати іщі лем зачатком 20. стороча. До того часу ся называли 
Русинами.

Дале бы мож было выраховати много областных назвів про 
Карпатьскых Русинів. Меджі найвеце знамы належать такы по
менованя: Лемкове, Бойкове, Гуцулы, але екзістують і далшы: 
Крайняне (Крайнякы), Бляхы, Долиняне ці Верховинцї. Дако
тры з них самы членове не хосновали, але называли їх так су
сїдове або учены.

Теріторія домовины карпатьскых Русинів має таксамо дакіль
ко назв. CarpatoRuthenia, Карпатьска Русь, Карпатьска Україна, Русинія, Підкарпатьска Русь або про
сто лем Ruthenia або Підкарпатя належать ід найчастїше хоснованым, ід тым, з котрыма ся мож стрїти
ти в літературї.

 Родный русиньскый край 
 – обычаїв і природы рай

Погляд до нашой історії 

Штось о назві нашого народа 
і области, котру заселяєме

*

* Magocsi, P. R.: Chrbtom k horám. Dejiny Karpatskej Rusi a karpatských Rusínov. Prešov: Universum, 2016, 
s. 2325.



Дїтьскa співанкa

Листочку зеленый

Ч о м  є  т о  т а к ?

Із села Ладомирова в окресї Свідник

Листочку зеленый,
Не падай до воды
[:Бо тя возьме вода:]
Та буде тя шкода.

Не падай, листочку,
Не падай, не падай
[: А ты будеш вітре, :]
Хмары гет заганяв.

Не падай, дождіку, 
Бо ня в боцї коле
[: Бо мене маленьку :]
Загнали на поле.

На поле загнали,
Амбрелу не дали,
[: Не падай, дождіку, :]
Бо ті не казали.

На поле загнали,
Й мериндю не дали.
[: Уж мі тото поле, :]
Уж мі намнували.

Чом є в осени дакотре листя різнофаребне 
а дакотре зелене?

Во вшыткых листочках і в лїтї, і в осени суть шпеціалны бункы, 
котры мож відїти лем під мікроскопом. Они представляють фарбы 
– і зелены, і червены, і жовты. Найсилнїша фарба є ту зелена. Тота 
фарба придає листю шпеціфічну субстанцію (латку) – хлорофіл. Він 
є про стромы барз важный – пермінює воду, оксід углічітый і сонеч
не світло на жывины, котры суть потребны про вшыткы стромы. 
(Міджііншым, хлорофіл є важный і про людей і про звірята. Коли 
ся в листю мінить оксід углічітый на жывины про стром, до воздуха 
выпущать кіслород (кіслік), котрый нам треба на дыханя – без нёго 
бы сьме не пережыли ани дакілько минут. Таже зелены листочкы 
уберають із воздуха надбыточный оксід углічітый і доповнюють го 
кіслородом.

Окрем хлорофілу в листочках суть іщі іншы бункы – фарблячі 
латкы або піґменты, котры суть одповідны за другы фарбы (червену, 
помаранчову, жовту). Каждый листочок має свої піґменты. Жебы ся 
хлорофіл в листочках утримав, потрїбне є сонечне світло. Но як на
ступить осїнь, днї стають короткыма, сонечного світла стає менше і 
менше – а ту одразу настає чудесне перетворїня. Сонця не выстачує, 
жебы ся хлорофіл і надале утримав в листочках, і зачінать ся розпа
довати. Він передає місце другым, піґментам.

Кідь в листочку окрем хлорофілу находить ся жовтый піґмент, так 
листочок жовтїє, кідь помаранчовый – листочок стає ся помаран
човым. Но у дакотрых листочків, наприклад дубовых або вільховых, 
не є другых фарблячіх піґментів окрем хлорофілу. Зато они зістають 

зеленыма дуже довго і опадують 
таксамо зеленыма.

Але мы іщі збачіли, же даколи 
ся стромы зафарблять ясныма 
фарбами, а другыраз суть на них 
листочкы неясны, єднофаребны. 
То залежить од того, яка є в осе
ни хвіля. Кідь є хвіля довгодобо 
холодна і суха, а при тім сонеч
на – так листя нас радує многы
ма ясныма одтїнками фареб. А 
кідь наспак, хвіля є доджлива, 
похмурна – так на стромах мы 
можеме відїти блїдожовты або 
руды (гнєды) листочкы.

Чом в осени стромы 
змітують листя?

Осїнёв стає холоднїше і рост 
стромів ся спомалює. А тогды 
листя стає строму непотрібне, 
дало бы ся повісти же і шкодли
ве. В холодї стромы не тягають 
із землї воду, жебы не змерзли, 
як прийдуть в зимі силны мо
розы. Знаєме, же вода, кідь за
мерзать, має способность набе
рати обєм, так бы стромы могли 
попраскати. Навеце, в зимі як 
припаде снїг, бы листя на собі 
затримовало дуже много снїгу і 
правдоподобно бы ся многы ко
нарї під таков вагов поламали. 
Хоць про стромы є листя потреб
не, бо через нёго стромы дістають 
жывины, але на то, жебы листя 
могло рости, ёму треба сонечне 
світло, і того є в зимі мало. Зато 
листя вяне  i опадує. А коли на
зад наступлять теплы днї, росте 
наново.

-зц-
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Хто поможе менї, мамко?
– Не плач, прийде Колысайко. 

Словны гры Юрка Харитуна про русиньскы дїти

Дїточкы ся забавляють тым, же вытваряють із єдного слова – далшы, хоснованём 
букв із того єдного слова – їх переміщованём і так може взникнути много далшых 
новых слов.

1. Дїтино, 
вже час встати спід перины
Отворь очка
Ці то твоя колысочка? 
– Мамко моя,
што там найду,
буду мати повну зайду.

КОЛЫСОЧКА: колач, колос, сокол, скала, ласка, скло, качка, ко
сачка, сокачка , коса, оса, сало (масть), сала, кычка , сачок, колок 
(знамка), колкы (гра), час, чачко, коч, какао, Кока Кола, ласо, каса, 
сако, соло (спів), скок, лыко, Осло, Осака, око, очко, лос (жреб), лосос 
(рыба), лос (звіря), колыска, лак, клоча, колосочок

2. Добры ногы,
добры рукы,
перейти Лаз і Борсукы.
Через горы, через лїс
Черкотав наш повный віз.

БОРСУКЫ – ЛАЗ: образ, образок, крыло, сорока, краса, краска, 
сокыра, коралка, сокол, колос, борсук, рыбка, Зузка, ролак, зубок, 
зуб, лыко, роса, букса, бакса, коза, коса, лоза, класа, ласка, скора, 
босорка, курка, бабка, урок, кусалка, брок, баса, лабка, сако, субор, 
скоба, бобок, каса, скала, скалка, роса, рука, рак, бруска, Русалка, 
сыр, сара, собор, субор, рулка, бокс, бук, боса, колыска...

3. Ґазда ходить Ґаздораднёв,
А мы з дїдом лем Бескідом.
Колысайко, не берь збрань,
перед нами Ґаздорань.
Перейдеме потім з дїдом 
прекраным нашым Бескідом.
Принесеме повну шапку
доброты про нянька, мамку.

БЕСКІД – ҐАЗДОРАНЬ: береза, рїка, ґерок, сако, сорока, сад, карі
ка, кінь, дїра, драк, Іґор, борода, роса, розсада, коса, каса, оса, Дара, 
дар, собака, осїнь, баса, коза, дрозд, борозда, рінь, рано, особа, осада, 
деко, дека, бердо, барак, збрань, рак, діско, сак, доґа (пес), рекес, бак
са, барак, баба, барел, дїдо, бокс, Радо, Радка, сода (совда), корїнь, 
ґаза (чіпка), кара, дрік, розказ, заказ, скоск, доскок, бік, біс, біда, 
дань, день, доза, декор, сіра (хемія), рада (порадити), Одра, Осака, ...

4. Роб, дїтино, за мнов крочкы, 
Підеме на бандурочкы.
Я назберам кошик, вірю,
будуть добры на вечерю.

БАНДУРОЧКЫ: рыба, рак, банан, баран, баранок, бык, рука, бан
ка, курка, курочка, урок, Кычара, чара, дочка, коч, кочар, кычка, 
качка, урода, брана, бранка, народ, бача, баба, бабка, рано, дар, 
Дара (село), бунда, чудо, коруна, бучок, бочка, драк, крок, око, очко, 
чарка, чудак, краб, барон, баронка, кочан, корок, Канада, друк, дру
чок, брок, обруч, обручка, ручка, дочка, буда, будка, бороны, драч
ка, боканча, рудка (фарба), рочок, корчак (на ослу), крочок, банда, 
Дана, Данка, рак, дурак...

5. Князь Лаборець
мав коруну? 
Попрошу ся мого тата, 
ці не была цїла злата.
Може найду у нїй златку
і принесу повну шапку.

ЗЛАТА КОРУНА: Злато, лата, рука, лука, колона, лано, рак, татко, 
лак, нора, клат, рано, рана, канал, канон, танк, корок, коза, карта, 
торта, закон, нула, рока, курка, алтанок, куна, кут, крок, кантор, 
канта, какао, рулка, трактор, лоза, лук, лан, клат, затока, котол, 
корназ, знак, корзо, татранка, лакота, Катка, Ото, Зузка, тур (зві
ря), куток, ратунок, оркан, контура, Татар, Турок, оаза, Татра (авто), 
конто....

6. Колысайку, лем мі повідж,
ці штось найду в Колбасові? 
На музику добру басу,
може файну і ковбасу.

КОЛБАСОВ: сова, бакса, баса, облак, оса, лаба, колос, скала, ва
лок, ласо, лос, сало, собака, око, слово, коса, осла (восла), каса, сокол, 
соло, сало, соб, салва, класа, сако, бабка, бобко, бобок, валал, валов, 
ласка, лак, лавка, волос, колок, кава, восковка (фарба), вовк, влак, 
баков, скоба, бокс, сала, волосок, колосок, блок, лосос, Славо, Славка, 
какао, Кока Кола, калак (колоти дрыва), лак, сак (на рыбы), особа ....
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A K Д I B O П И P П

K P P A A O K E У Е

В A У M T E P E Ж Р

Ë A Б T P Л P Г A У

H A K У A E Я H Ы Н

I P P Л Д P Ц Л A И

P Д E E A У E Г У Т

H A B H Ґ C O T A К

Ч C E Ь І Д У K I А

Л A C K A C I P A Л

Вісемнапрямник:

Іде ярь, іде ярь, 
треба ярёвати. 
Хтоже буде в полю
конї поганяти?
То страх невеликый,

має хто помочі,
в руцї має хлопчік
довгый
 __ __ __ __ __ __ __ __ __.

АНЦУҐ, ВАТРА, ВОРГЫ, ДАТЛЯ, ДУБАК, 
КУЛЯ, ЛАРІСА, ЛАСКА, ЛІТЕРАТУРА, НА
ГОДА, НИТКА, ОКЕАН, ПЕРУН, ПРИПО
ВІДКА, РІНЁВКА, РУЖА, РУСАЛКА, САДРА, 
СВЕДЕР, СЕВЕР, ТУЛЕНЬ

Є то господарьска ставба, в якій 
ся одкладовало сїно і солома, жебы 
не мокли. Конштрукція є з штирёх 
стовпів поставленых на деревянім

квадратнім рамі. На стовпах є припевнена стїха крыта соломов або шындлём, яка ся 
могла подля потребы двигати або давати ниже. Бочны стїны суть отворены, жебы сїно 
могло вітрати і досыхати. Екзістенція найстаршых такых ставеб є доложена уже в се
реднёвіку, мініатуров у Веліславовій біблії з 14. стороча. Днесь мож такы ставбы ві
дїти в сканзенах на выходї Словакії, в селї Новоселіця або і іншых селах переваж
нї на Українї в части Закарпатя, то значіть в бывшій Підкарпатьскій Руси. Як ся 
то называть, може знаєте самы. А кідь нї, так по вырїшіню тайнічкы ся то дізнате. 

Як ся то называть?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

4.

6.

2.

3.

5.

7

Допиш речіня: Школярї зачали писати, аж кідь учітелька ...........................
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Задачі:
1. Попозерай на колачі. Чім ся на себе подобають а чім одріз-
няють? Дорістуй шорикы подля взору

2. Добрї прочітайте порады і правилно вымалюйте перебігу-
ючі ся авта. 

Зелене авто ся находить на пятім містї.
Жовте авто ся находить за оранжовым.
Червене авто є на остатнїм містї.

Фіялове авто фінішує як перше.
Помаранчове авто ся находить за фіяловым.
Синє авто находить ся на дві міста перед

Елена Хомова – 
Грiнёвa

Куркы і орел
Згоры з неба белавого 
видно орла великого.
Кружить куркам над головы,
хоче красти, бо голодный.

Куркы ся выполошали,
по цїлім дворї втїкали,
хотїли през плїт скочіти,
собі жывот захранити.

Ґрявк было аж до хыж чути,
вышла баба шор робити,
одплашила орла такой
так крiчала під облаком.

„Не плаш мі куркы на дворї, 
глядай обжыву на полї,
довго єм їх годовала
бым з них хосен дакый мала“

Вовірка
Вовірка орїшкы з горы
зберать, зносить до коморы.
Цїлу шпайзу заложыла,
на зиму ся приправила.

Як накурить білый снїжок
запре за собов облачок.
В теплiм гнїздї буде спати
і орїшкы коштовати.



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

Ребусы:
Замінь рісунок словом на яке він вказує. Звіздочкы значать буквы в слові, котры не грають в ребусї 

жадну роль. Указують на місто в слові, де ся тоты буквы находять. Кідь перед рісунком, значіть, перед 
потрібныма про тебе буквами. Кідь за рісунком, значіть потрібны про тебе буквы стоять в слові перед 
звіздочками. Ноты треба замінити за склады, якым они на нотовій основі одповідають. 

Задачa:



Лїтом світом з Колысайком
 Колысайк у повідж мі .. .

Не так давно Колысайко глядав на інтернетї інтересны міста на зем-
ли, котры бы хотїв на властны очі відїти як выросте. Так ся му подарило 
найти і найгустїше заселеный остров на земли. Што ся о нїм дізнав, вам 
повість він сам.

Агойте дїти!
Любите много людей коло себе? Так може міджі вами найду даякых камаратів, з котрыма за 

дакілько років підеме спознавати інтересны міста на світї. Не знам, ці бы ся нам подарило іти 
і на остров Санта Круз 
дел Іслоте (Santa Cruz del 
Islote), бо там бы сьме ся 
уже, якбач, не змістили.

Село ся находить на ко
раловім острові в Каріб
скім морю. Ту на розлозї 
єден гектар, то є дакус 
веце як фотбалове грї
ще, жыє аж 1200 людей. 
Містны люде люблять 
свій остров і говорять, же 
жыють в раю на земли. 
Ниґде ся одты не хотять 
стїговати. Одходять одты 
аж по смерти, бо на остро
ві не є міста на цінтерь. 
На дверях не мають замкы, бо ту не суть чуджі люде, вшыткы ся знають. Вшытко є ту сполочне. 
Выховлюють дїти і рїшають домашнї вопросы взаємно. По вечорах довєдна сїдають позерати те
левізор: од пятой до десятой вечера, бо лем тогды мають електрику. Находить ся ту школа, два 
обходы, діскотека і рештаврація. На острові не мають течучу воду. Тоту їм ту возять раз за три 

тыжднї.
Ааа, забыв єм вам повіс

ти, як ся властно заселив 
остров. Колись, дас перед 
150 роками ґрупа рыбарїв 
з побережного міста Бару, 
глядала місто на лов рыб. 
Якраз остров ся їм полюбив, 
рыб ту было много, але як 
доловили і хотїли ся вертати 
домів, вода была натілько 
плытка, же не могли выпла
вати. Так зістали переночо
вати на острові. Говорить ся, 
же спали так добрї, же ся 
розгодли на острові зістати 
навсе. А што іщі інтересне 
на тім містї? Не є ту комарів.

Турісты бы барз рады приходили на тот приповідковый островчік без комарів, але турізму ся ту 
даяк не дарить. Не є міста. Гагага.
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Рїшіня задач:
с. 8, – Тайнічка: ВОБОРОГ (ОБОРОГ)
с. 8, – Вісемнапрямник: РЕМЕНAЧIК
с. 8, – Докінчіня речіня: добісїдовала.
В цїлім чiслї часопису ся находить 
12 бобрунок.

То, же букеты мож робити цалком з природных матеріалів знаєме добрї. 
Мож назберати на луцї або в загородцї будьяке квітя, звязати, а парадна 
букета є готова. Але знали сьте, же букету мож зробити і в осени, коли уже 
много квітя на луках не росте? Треба нам на то лем векше фаребне листя, 
наприклад з явора або грозна а можеме зачати вырабляти букету напри
клад про мамку.

БУДЕ НАМ ТРЕБА: листя з явора або грозна (може быти і інше, але 
мало бы быти векше, жебы ся добрї з ним робило), ниткы, ножычкы. (На 
декорацію мож іщі поужыти свербегузкы, теркы, польны маковічкы, суху 
траву і іншый природный матеріал.)

ПОСТУП:
1. Листя собі найперше дакус подїлиме подля фареб. 

На єдну ружічку нам треба коло 56 листочків. За
чінаєме найменшыма листочками.

2. Листок собі переложиме на половину і заролуєме. 
Вытворить ся нам так серединка квіточкы

3. Далшый листок даєме таксамо, лем го прикладу
єме на місто, де сьме закінчіли першый. То зато, 
жебы ся нам не розкручовав і жебы сьме сховали 
бокы листка. Продовжуєме так і з далшыма лис
точками, але все їх прикладуєме кус ниже, жебы ся 
нам вытваряла шумна квіточка.

4. Наконець квіточку добрї перевяжеме а можеме ро
бити далшу.

5. Кідь уж маєме квіточкы нароблены, можеме їх звя
зати довєдна. Зо споду приложиме пару шумных 
великых листів, звяжеме, а букету маєме готову. 
Хто хоче, може ід квіточкам придати свербегузкы, 
теркы, маковічкы або штось ддруге і вытворити так 
іщі фаребнїшу букету.

Тіп: Кідь маєме букету готову можеме єй застрїкати лаком 
на волося. Так зістане довше фаребна, а буде і дакус блискача.

с. 10, – Рїшіня рeбycів:
– Ребус з двома рісунками: комета.
– Ребус з трёма рісунками: пацеркы (звіздочкы означують буквы в слові 

рісунка – кідь є там палець і за ним 4 *, так нам суть потрїбын лем буквы, 
котры ся находять перед звіздочками, значіть па. За тым є церьков і нам 
треба першы буквы із слова. Маєме там 4 *, так возьмеме буквы, котры суть 
перед 4 буквами од кінця – цер. Послїднїй рісунок – макы. Перед рісунком 
суть 2 *, так нам треба вшытко, што є позад другой буквы в слові, значіть: 
кы. І дістаєме слово: ПАЦЕРКЫ.


