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Часопис про русиньскы дїти



На краю валала в малій хыжочцї на 
курячій ніжцї жыли дїдо з бабов. Были 
то худобны люде. Мали маленьку заго-
родку, коцурика Мнявка, псика Гавка, 
курочку Рябку і козу Рогату, на пів бока 
одрату – од Вовчіка лїсного, бо втекла 
ся пасти до лїса. Захранив ю од Вовка 
псик Гавко, но обдертый бік вже зістав 
навсе, покы буде Рогата жыти. Заховав 
ся доконця і в єй менї. Коза їм давала 
молочко, з котрого робили сыр і масло, 
курочка зношала яїчка, зато ся дїдови і 
бабі дарило пережывати з дня на день. 
Коцрик Мнявко хранив обыстя од мы-
шок а псик Гавбко од злодїїв. 

Дїдо робив березовы мітлы, а Лиш-
ка їх продавала лїсным звіряткам, жебы 
могли позамітати дражкы і пішникы в 
лїсї – в лїтї од листя, в зимі од снїгу. 

Баба плела рукавіцї і вовняны 
штримфлї (днесь бы сьме їх назвали 
вовняныма, теплыма і грубыма понож-
ками) про звірячі дїточкы, жебы їм не 
было холодно на ручкы і ножкы. 

І так собі баба з дїдом заробили да-
кус пінязей, ці ґрайцарїв. Вовірка взяла 
тых пару центиків і у лїснім склепі їм 
купила цукрю, кавею і чаю з липового 
квіту а бабі купила тендерічной мукы 
на замішку, бо баба вже не має ани єд-
ного зуба. 

Кізє молоко любили нелем баба з 
дїдом, але ай Мнявко і Гавко. Но было 
го мало, зато го веце діставав Мнявко 
як Гавко, за што ся дїдо гнївав на 
Мнявка. А баба ся злостила на Гавка, 
бо ю кажде рано збудив своїм „гав-гав”. 
Но тото „гав-гав” про дїда значіло, же 
ку хыжочцї на курячій ніжцї іде дахто 
чуджій. Дїдо такой выбіг на двір з кара-
ґульков в руцї. Спустив Гавка, котрый 
злодїя одогнав, за што дістав фалаток 
хлїба з кізїм сыром. Він зато подав дїдо-
ви лабку і брехнув два раз, што значіло: 
„Дякую, дїдку!”. Были то двоми вірны 
камаратя. 

Но Мнявка Гавко не барз любив. 
І народна пословіця так говорить: 
„Любять ся як пес із мачков”.

Русиньска літературна рубріка – проза, поезія Приповідка о Коцурови Мнявкови і Псикови Гавкови
 Меланія Германова

В загородцї собі дїдо з бавов выпе-
стовали бандуркы, капусту, пару кале-
рабів і корїнёву зеленину, то значіть – 
морков, петрушку, но ай хрін і цвиклу. 
Поконець загородкы дїдо насїяв пше-
нічкку, та мали і зеренко – про куркы 
і про себе. Дїдо зерно змолов з Гавком 
у млинцю і з той мукы баба на шпар-
гетї напекла ошїпята і підпалкы такы 
мнягонькы, же ся на языку розплыва-
ли і были барз смачны. Но главнї были 
мнягкы зато, жебы їх беззубы дїдо з 
бабов могли пожувати. Дїдо тайно од 
бабы все однїс фалаток ошїпка Гавко-
ви і баба тыж потаёмкы од дїда дала 
фалаток мнягкого підпалка Мнявкови 
і Мнявко ся єй зато подяковав своїм 
„мняв”.

Жебы мали даякы ґрайцарї, як сьме 
уж спомянули, Лишка продавала лїс-

ным звіряткам або дїдовы березовы 
мітлы, або бабины вовняны рукавіцї 
ці штримфлї. Но пару раз ся стало, же 
Лишка не дала дїдови пінязї за проданы 
річі, зато єй не любив Гавко. Гавкав і 
брехав на Лишку. Не надарьмо є меджі 
людми і така пословіця: „Хытрый як 
лишка”.

Дїдо барз любив Гавка, бо тот як 
око в голові дозерав їх обыстя од злодї-
їв. А баба іщі  веце любила Мнявка, 
бо він дозерав обыстя од ненажертых 
мышей. Перед вечером, коли ся дїдо з 
бабов рихтовали спати, сидїв Мнявко 
бабі на колїнах і тихо муркав, а баба 
му наказовала: „Дозерай нам, Мнявку, 
обыстя од мышей, бо подїравлять нам 
лашчата і цїле наше обыстя”.

„Што там, бабко моя злата, ті може 
зробити мала мышка?” - сміяв ся дїдо. 

Обсяг

Снїжны влочкы
полїтують,
падать вата
уж на тую. 

Тай не буде 
додж кропити, 
летить зима
гай білити. 

З Дїд-Морозом
прилетїла,
вода в ярку
выкыпіла.

Не лїтають
пчолкы, мушкы,

але пташкы
до кормушкы. 

Дує вітор
уж без плужка
а потічок –
тонка смужка. 

Намалёвав
дїтём личка,
летять санкы
до потічка. 

А у дворї
місто пняка
стоїть соха
снїгуляка.

Гелена Ґіцова – Міцовчінова

Іде зима

Кончіть осїнь в нашім станку,
лїс співать нову співанку. 

Твердость орїхів пробує
вовірка на стромі,
добрї є мышчати
у теплій соломі. 

Скоро рано засвіщіть
поштарь-вітор збісно
і принесе студене
снїжнобіле писмо. 

Ту го маш, вовірко, 
у дуплї на стромі,
і ты, мала мышко,
у теплій соломі. 

Як теплый час скоро-скоро збіг,
то не писмо, але першый снїг. 

Любомір Латта

Конець осени

В яри  цвине конопелка
весело сі дзелеленькать.

В лїтї  собі вітор пискать,
міцно фучіть на стромиска. 

В зимі снїжок нападать,
аж є з того парада. 

Марія Гомолёва

Через рік

Сидить собі воробель на плотї,
роззерать ся довкола по світї. 
Ёго смутне чімчара
озывать ся із двора: 
Прийде осїнь, буде мороз, 
буде туга зима,
піду я ся кус зогрїти
горї до комина. 

Домініка Мандзакова

Воробель

Снїжок падать, зима є,
каждый з нас ся радує. 
Будеме ся ліжовати
і весело санковати. 

Всягды чути дїтьскый сміх,
бо нападав білый снїг. 

Но а в зимі – Миколай,
тїшиме ся – буде рай. 

Ванеса Васькова

Зима
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Зимо, зимо, де-сь дотеперь была? 
Ці тя Перинбаба долов не пустила? 

Ей, чом бы ня она не пустила,
Лем єм ся на єдній хмарцї захопила!

А теперь ня, вера, уж будете мати,
будете вы собі снїгу, зимы ужывати.

Никола Вагалёва

Зима

Уж зачала Перин-Баба
над горов кружыти,
гаї, поля і долины
хоче заснїжыти. 

Порошковым цукрём стоїть
обсыпана лоза,
бо відїла з фуров цукрю
плазити Мороза. 

Не буде ся быстра вода
у спадї пінити,
зима ледянов бланов йде 
потік заскленити.

Гелена 
Ґіцова – Міцовчінова

Перин-Баба



ІІ. Русиньскы  леґендaрны поставы

Князївскый град Паланок (добове зображіня). 

Федор Корятовіч

Лем што стиг выповісти тоты слова, 
як попід дверї выбігла мышка, скочіла 
дїдови на ногу, прогрызла му дїрку на 
штримфли і вкусила го за палець. Дїдо 
зъёйкнув, Мнявко скочів на мышку, 
вхопив ю до зубів і втїк з нёв на двір. 

„Бабко, палець, ня барз болить, тота 
мыш мі палець скырвавила. Добрї, же 
ту быв Мнявко а ю такой поїмав. Аж мі 
дїрку на штримфли зробила.”

„Могла ті тот палець одгрызнути 
цалком, бо Мнявка не хочеш на очі ві-
дїти! Уже єсь до нёго і копнув, дїду єден 
допитый. Же Гавко брехав сночі, тото 
тя не мерзить, але же Мнявко мнявкне, 
як ты здримнеш через день, так зато му 
іншак не повіш, як „допитый коцуре”.

„Твоя правда, бабцё моя, лем мі дай 
даяку медецину на палець, бо го мам до 
кырве докусаный.”

Дїдо собі потім так облюбив 
Мнявка, як і Гавка, бо ся на властній 
скушености пересвідчів, якы суть 
шкодливы мышы в обыстю.

Баба собі зась облюбила Гавка, бо 
відїла, же він вірно дозерать їх обыстя, 
но і їх обидвох. Помірили ся меджі со-
бов, баба з дїдом і їх домашнїма звіря-
тами, но і двоми неприятелї – Мнявко 
і Гавко. Гавко уже не брехав, як увідїв 
Мнявка, а Мнявко собі сїдав коло Гав-
ковой буды і краснї мнявкав і муркав 
коло нёй. В мірї і злагодї жыли у своїй 
хыжцї на курячій ніжцї дїдо з бабов, 
коцур Мнявко і пес Гавко, курочка 
Рябка і Коза Рогата напів бока одрата. 
Они там може жыють доднесь, кедь 
не померли... Но задзвонив дзвонець 
і приповідцї о коцурови Мнявкови і 
псикови Гавкови є конець. 

Post scriptum: 
Тоту скромну приповідку 
не про бабку, ани дїдка, 
але про школковы дїти 
хотїло ся мі зложыти.
Вы ю вшыткы послухайте,
а мі руков закывайте. 
А будьте здоровы, 
храньте ся короны. 

Бабка і прабабка 
Меланія Германовa

Федор Корятовіч 
є подля слов Михала 
Поповіча єднов з най-
вызначнїшых і найінте-
реснїшых особностей 
русиньской історії. Він, 
як є знаме, належав 
до родины літовскых 
владарїв, но уже од 
маленька аж до самой 
старобы жыв і творив 

меджі русьскым народом, бо пановав над областями ці державами, з 
якых ся пізнїше выкрішталізовали білоруськы і україньскы, но і русинь-
скы теріторії. Науковцї оцїнюють ёго заслугы в бою за ослободжіня 
выходославяньскых народів од татарьского ярма. Боёвав за захованя їх 
славяньской ідентічности і културы. Історічна місія Федора Корятовіча 
є споєна із історіёв Літвы, Білой Руси і Подїля, таксамо Підкарпатьской 
Руси, но і з історіёв Польші, выходной Словакії, то значіть северовыход-
ного Угорьска, Румуньска і Молдавска. 

Федор Корятовіч вмер в 1414 року і быв похованый в храмі му-
качовского монастыря. Ёго жена Ольґа вмерла в роцї 1416. Обидві 
дївкы ся оддали за мадярьскых  маґнатів. Марія  за  Емериха Марцалі, 
Анна за палатина Ґарая. Кедьже не мали сынів, їх маєткы перешли назад 
під кралёвску домену.

Чорт быв од давных віків подля 
повістей неприятелём чоловіка, но 
при на першый погляд нерїшытелных 
задачах ся міг легко перемінити на 
барз доброго помічника. За свої служ-
бы але пожадовав тоту найвысшу цїну 
– людьску душу. Нашли ся але і такы 
шыковны люде, котры му доказали 
перейти через розум. 

Стало ся так і концём 14. стороча 
в Мукачові, коли князь Фeдор Коря-

товіч  мінив свій застаралый град на 
тогдышню модерну певность. Міцна 
певность была уже скоро готова, но 
хыбив єден незанедбателный детайл: 
вода. Жытелї граду бы ся без нёй, са-
мособов, не заобышли. Снажили ся 
на градї воду найти, но і напрік вели-
кому снажіню робітників ся ани в ве-
ликій глубцї не подарило найти єдину 
квапку воды.  

Кшефты з чортом
 Князь зато выписав одміну. Три 

міхы повны злата венує тому, хто 
зарядить, жебы ся студня конечнї 
наповнила водов. Блищача одміна 
прилакала цїлый ряд інтересуючіх, 
но жаден з них не успів, воду на 
нашов. Єдного дня ся але на градї 
обявив глядач, котрый мав на най-
джіня жывотодарной текутины 
ідеалны предпоклады – быв то сам 
высланець пекла.  Діявол, котрый 
тужыв по златї, підписав з Корято-
вічом догоду і понорив ся до тем-
ной студнї. По великій намазї   ся 
му при далшім проглублёваню ямы 
досправды подарило на воду нара-
зити. А теперь, князю, плать!  

Мукачовскый владарь ся одразу 
дістав до незавідячой сітуації. З фі-
нанціями на тім не быв найлїпше, бо 
векшыну ёго покладів взяла наклад-
на реконштрукція граду. Діявол му 

Повість о Мукачовскій студни: 
Як князь Федор Корятовіч 
назлостив высланця пекла

дав дві можности: Або зоженеш три 
міхы злата, і зроб то, як знаєш, або 
собі однесу твою душу.

 На великости 
(не)залежить

Не надарьмо Корятовіча по-
важовали за найвекшого хытрака 
нашыроко – надалеко. При старо-
стливім штудію догоды наразив 
довєдна із своїма правниками на 
дрїбный гачік:  обіцяв, штоправда, 
три міхы наповнены златом, но в 
догодї ниґде не стояло, якы тоты 
міхы мають быти великы! Князёви 
тота дрїбность награла на смеч. Дав 
ушыти три маленінькы мішкы, 
до котрых ся вошов єден єдиный 
златый дукат, і тоты три дрїбны 
мішкы потім чортови великодушно 
одовздав. 

Діявол ся розчортив: што мать 
тота комедія значіти? Князь му але 

указав догоду, в котрій было ясно 
написане: три міхы наповнены зла-
том. O їх великости в листинї не 
стояло ани слово...  Чортови дішло, 
же быв при підписованю докумен-
ту дость неопатерный і тым, же собі 
го достаточно подробно не прочі-
тав, зробив важну хыбу. Корятовіч 
свої обовязкы по одношіню ку нёму 
сповнив до послїдней точкы. Пе-
келник похопив, же дакотрых об-
ходных партнерів спомеджі людей 
не радно підцїнёвати і же в тім при-
падї програв. Назлощено зарычав, 
взяв тоты три мішочкы із своїм за-
робком за тяжезну роботу, скочів 
до студнї і веце ся вже людём нїґда 
не вказав. Лем о гырмлячіх звуках, 
котры ся час од часу озывають із 
студнї доднесь люде твердили, же 
іде о озвену сатанашовых грозивых 
проклять. 
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Храньме, дїточкы, природу
Меланія Германова 

Сценка про дїти в школцї або в школї
Дїёвы особы: учітелька і дїти – двоми хлопцї і дві дївчата

Дївча І: 
Травку і квіточкы, 
воду у поточку,
і пташата тыж. Все чути їх спів –
і нічать шкодливых хробаків.

Хлопець І: 
Храньме галузкы і крячкы,
жебы з них не были пнячкы,
бо чістоту нам давають 
і здравічко охраняють. 

З Колысайком бісїдуєме і учіме ся по русиньскы

Малёване чітаня 
Задача: Доповнийте слова намісто рісунків 

В колысочковій школцї на дворї

Дїти вышли із школкы, жебы ся могли бавити на дворї. Колысайкова 

школка має красный двір, котрый є заєдно овоцным садом. Ростуть в 

нїм яблонї, грушкы, сливкы, черешнї, вышнї і oрїхы. На стромох в лїтї, 

в місяцёх юн і юл дозрївають і , в осени, в 

місяцях септембер - октобер дозрївають красны червены ябка, , 

зелены груш  і фіаловы сли . Сад є обгородженый 

плотом, на котрім в осени дозрївать тыж жовте і червене

. Кедь ся дїти бавлять вонка на дворї школкы, на небі 

світить  і в загородї  бзучать , 

  і остатня мушковина. 

Хлопцї і дївчата ся найрадше вонка бавлять із , або 

ся шмыкають на  ці гомбають на 

. Гомбалка є з дерева а шмыкалка є фаребна пластова. Іщі ту 

хыбить , бо школка є нова, но на далшый рік 

прибуде і крыте пісковиско, жебы собі дїти з піску могли ставляти 

грады або печі пісковы колачікы. Кедь ся дїти достаточнї пограють 

на дворї, тїшать ся назад до школкы, жебы сі умыли ручкы, наобідо-

вали ся і пішли спати до своїх школкарьскых  і так 

собі унавлены оддыхли, бо од скорого рана до обіда ся дость набігали і 

набавили.                                                                                                                        - люк - 

Вовк ся може называти  вовк 
дравый, сивый, або обычайный. У нас 
жыє в в Карпатох і жыє в сворках, ко-
тры мають по 6 аж 8 членів. У вовчій 
сворцї є єрархія – од алфы по омеґу. 
Алфа пара є творцём цїлой своркы, має 
молодых вовчіків і веде сворку. Кедь 
ідуть жерти, алфа самцї жруть першы 
і остатнї ся їм підряджують. Під алфа 
паров є бета пара. Остатнї суть не-
втралны членове своркы і послїдня є 
омеґа пара. На сворцї вовків є інтерес-
не то, же вовци молодых вовків мусять 
вышмарити із своркы. Молоды вовчата 
потім вытворять нову, малу сворку, в 
котрій ся учать соціалным навыкам і 
фунґованю своркы.  Кедь вовци лов-
лять, все почекають, покы їх жертва 
ухляне, а аж потім зауточать.

Сворка є основана на родинных 

одношінях. Ядро своркы творить роді-
човска пара або самець з двома саміця-
ми, молодята жыють в сворцї 10 – 54 
місяцїв, векшынов опущають сворку, 
кедь мають 3 рокы. 

В старых повістях і приповідках 
вовк зъїсть Червену шапоч-
ку або злый вовк хоче зъїсти 
три пацятка або сім кізлят і 
так ся уже од дїтинства у лю-
дей пестує погляд, же вовк є 
планый, кровожадный і треба 
ся го бояти, бо є ку чоловікови 
аґресівный.  

В скуточности є вовк по-
лохый і чоловіка ся боїть. В 
сучасности є трендом пропа-
ґація ёго вызнаму в природнім 
потравиновім ланцку, бо жре 
і здохлины. Обавы пастырїв о 

худобу суть похопителны, но з великой 
міры суть запрічінены низков уровнёв 
охраны стад. Ефектівным способом 
охраны стада є хоснованя пастырьскых 
стражных псів.  

Учітелька: 
Природа – то наша мати, 
треба ю хранити, 
Бо она служить каждому 
– великому і малому. 
Бо природа – дар із неба, 
зато ю хранити треба.
Храньте ю і вы, дїточкы, 
бо вы - природы квіточкы. 

Чом є то так? Або знаєте, як жыють вовци?
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Хлопець ІІ: 
Огник у лїсї мы не кладьме,
травічку не пальме – 
так мі нянько наказовав
і швабликы од ня сховав. 
Дївча ІІ: 
У природї суть і лучкы
а на них шувны квіточкы.
Нихто їх не сїє – самы посходжають,
зато з них дївчата вінчікы звивають. 

Обидві дївчата співають: 
Травічко зелена, травічко мурава,
нихто тя ту не сяв 
 – сама-сь посходжала. 
Як буду велика, буду вшытко знати,
а тебе, природо, буду охраняти,
а тебе, природо, буду охраняти. 



Ґрафомоторічны гры 
Намалюй , як лїтають папаґай, мотыль і пчолка

Малёванка 

Y 9

Обыйдий лінійку по чарках.
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Колысайкова рісована історія  
Як жыють сверщкы

Штo є тo за скреготаня? 
Тo співать сверщoк. 

Першы сверщкы ся oбявили 
на Земли уже перед 300 

міліoнами рoків. В сучас-
ности зоолоґове выдїляють 
oкoлo 2300 сoрт сверщків. 

Найзнамішый є пoлёвый 
і дoмoвый сверщoк.

Чіняне выдумали субoї 
сверщків. Єден сверщoк 
ся снажить oдкусити 
другoму бавусы а тoт, 
кoтрый o них пришoв 

утїкать із чуджoй 
терітoрії. 

Вітязь зістає 
в аренї сам. 

Нo, пoзерай, якы суть 
сверщкы інтересны.

Сверщoк має крылця  і 
надкрылця і ёго стреготаня 
ся вытварять при тертю 
oстрoй граны єднoгo над-
крылця o пoверьх другoгo.

Жебы сьте знали, в Чінї  і  в Япoньску трим-
лють сверщків дoма – в маленькых плетеных 
клїтках – так як співаючі пташкы. Клїтку 
утримують в чістoтї і сверщка кoрмлять 

ранo і вечур тoнкым кускoм свіжoй вогуркы. 

Співають лем сверщкы – самцї. Нo каждый співать, 
самoсoбoв пo свoму. Мoлoды самцї не суть барз 

музикалны, співати ся мусять поступно научіти. 
Дoрoслы самцї в часї руї – на себе oстрo цыкають.
Найкрасшы мелoдії співають, самo сoбoв, прo свoї 

самічкы. 
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Задачі  i ребусы  Зденкы Цітряковой

3. Найдеш тїнь, 
котра патрить звірятку? 

10. Порахуйте што має быти 
на місцї знаку вопроса.

1. Выберь подля опису рісунок і розмалюй го.

7. Котра фаребность 
належить фіґурї, кедь на ню 

позераме згоры?

4. Найдий правилну фіґуру
 і вымалюй єй.

2. Нарісуй што видиш на тїни?

5. Порахуй кілько є ту довєдна 
квадратіків.

8. Повторь рісунок: 

12. Порахуй цітроны з єднаков кількостёв точок 
і розмалюй їх в одповідній фарбі. 
Кількость запиш до квадратика. 

14.  Прийдеш на то, якы слова суть зашіфрованы 
в анаґрамі?

6. Што 
приналежить вам, 

але другы то поужывають 
частїше як вы?

9. Сїдите в летадлї, 
перед вами є кінь, 

ззаду авто а налїво слон. 
Де ся находите?

15. Прийдеш на зашіфрованы слова 
в словнім ребусї?
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11. Поможеш найти принцезнї 
дражку к єй страченому 

перстіню?

13. Вымалюй фаребно 
квадратикы так, жебы 

то одповідало погляду 
на фіґуру, подля того 

одкы на ню позераш – 
згоры, з правого бока 

або спереду.

В синїм ведрї лежыть 
жовта лопатка і червене  летадло.



9. Козмонавтьску комбінезу домалюєме фіксками або 
фарбами подля своёй представы. Можеме ту написати на-
приклад і своє мено.

ПОСТУП:
1. Найперше собі на єден танярь зо спіднёго боку блай-

васом вызначіме, кадый будеме вырїзовати отвор на козмо-
навтьскій гелмі. Кедь маєме передрісоване, можеме отвор 
вырїзати.

Зробте собі самы

Наш козмонавт є готовый. Кедь хочете, можете дїрковачом 
зробити горї на голові дїру, через котру перевяжете мотузок, 
жебы сьте го могли завісити наприклад на ґарнїжу або лустер 
– жебы міг у вітри лїтати. Або можете зо заднёго бока налїпити 
обойстранну паску і налїпити сі го на стїну або дверї до ізбы.  -зц-

Астронавт
Наісто вас вшыткых інтересує як то вызерать у весмірї і 

яке то є, быти козмонавтом. Дам вам навод, як собі такого коз-
монавта зробити. Увидите на нїм, яке має козмонавт у весмірї 
легке тїло, як му лїтають ногы і рукы. Вырабляти го будеме з 
канцеларьского папіря, жебы быв легкый як кыбы быв до-
справды во весмірї. 

БУДЕ НАМ ТРЕБА:
2 паперёвы таняры (з ґріловачкы), пензликы, фікскы, блайвас, 

темперовы або акріловы фарбы, клей, ножышкы і 4 канцеларьскы 
папіры 

2. Два паперї перерїжеме по довжцї на половину, так 
жебы сьме мали 4 довгы узкы пасы. Потім сі з третёго папіра 
вырїжеме ногы і рукы овалной формы.  

3. Другый та-
няр, замалюєме 
тїловов фарбов 
з внутрїшнёго 
бока. Почекаме, 
докы нам высхне 
фарба.

4. Теперь собі 
приложиме вырї-
заный таняр на 
тот помалёваный, 
жебы сьме знали, 
де будеме малёва-
ти тварь. Зато го 
іщі не злїплюєме, 
то будеме роби-
ти аж наконець. 
Кедь маєме фарбу 
суху, дорісуєме 
очі, ніс, руменець 
на лицях і рот. 
Можеме то роби-
ти або фарбами, 
або фіксками. 

5. Кедь маєме намалёвану тварь, можеме домалёвати і де-
тайлы на козмонавтьскій гелмі.

6. Закы нам буде высыхати голова, можеме собі припра-
вити ногы і рукы про козмонавта. З вырїзаных пасів, будеме 
складати гармоніку, так як видите на образку. 

7. Кедь має-
ме выскладаны 
ногы і рукы, на їх 
концы налїпиме 
овалны части рук 
і ніг. Так уж має-
ме приправлены 
вшыткы части 
на выскладаня 
козмонавта.  ПО-
ЗОР! Таняры на 
голові, іщі все не 
суть злїплены. 

8. Теперь можеме позлїплёвати тїло. Ід єдному канце-
ларьскому папіру, на котрім вырїжеме малый выкрой коло 
шыї, прилїпиме рукы (асі 1-2цм ниже од верхнёго края па-
піра) і ногы, котры кущіцько наклониме, жебы ішли од себе. 

10. Наконець клейом натреме окраї танярїв а злїпиме їх 
довєдна з тїлом козмонавта ід собі.
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g РЇШІНЯ ЗАДАЧ із с. 13 - 14: 
5.  14 квадратіків
6.  мено 
7.  А
9.  на колоточу
10.  35
14.  столик, перинянка, учебник, щіпалка, листок, мисочка
15.  Луков, Чертїжне
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