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Часопис про русиньскы дїти

І. Русиньска літературна рубріка – проза, поезія
Гелена Ґіцова – Міцовчінова
Обсяг
Ярьнїй потічок
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Уже спід тонкой склянчіны
выплавала віла,
бо в склянянім поточіку
вода збелавіла.

6

Став потічок гуркотливый
краснї выгравати,
папірёвы лодькы можуть
до моря плавати.
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А з бучіны на полянкы
зозуленька кує,
же сонечко на долинкы
з неба поджмурькує.

Зелены
віночкы

Уж пришывать орґонинї
ярь з нитков листочкы,
понад лїсы виє красны
зелены віночкы.

Прилетїли ластівочкы
Розсыпала зелінь
ярь красна у гаю,
тай уж попід стрїxу
ластівкы лїтають.

Выгравають без престаня
в долинї ярочкы,
же по луцї барвінковій
сїє ярь квіточкы.

Своїм щебетанём
малых чічікають,
бо мамку із мушков
в гнїздочку чекають.

Зозуля
Выспівує цїлым лїсом
Яйця кладе в чудже гнїздо.

Кебы скорше крыла
пташкам заміцнїли,
жебы пелехаты,
з гнїзда вылетїли.

Не знать пташа, хто му мати,
мусить в чуджім гнїздї спати.
Не знать родіч заспівати,
Мусять чуджі годовати.

Черешнї

Белавы дзвіночкы
краснї выдзваняють,
же уж на черешни
кулькы дозрївають.
А дїтокы в садї
рвали до кешенькы,
червены, солодкы
смачны черешенкы.
Што же ся то
скрывать
в черешни з садочка?
Місто цукерника
лем тверда кісточка.
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Нї, кукулькы не плакали,
лем із бука закукали.

Курятко
Із головков
із ніжками,
не выстригли
з ножычками.
Коли чудо
ся там скрыло,
што в шкарлупцї
дзёбом рыло?
За матїрёв
все ходила,

як ся створа
народила.
Хто одповість
як там влїзло?
На світ з яйця
жыве лїзло?
Мнягке, тепле –
то не вата.
Жовта створа
пелехата.

ІІ. Русиньска (лемківска) приповідка
(Авторьска приповідка, переклад із руського языка)

Пес і Вовк

Принїс єден ґазда маленьке кучеряве псятко домів. А было барз шумне:
мало долов впаджены ушка, хвостик
як мале баранятко і перевалёвало ся
з бочіка на бочік по дворї як корытко на ставку. Дїти цїлыми днями ся із
псиком бавили. То му давали їмати соломку, то приказали одганяти курятка
од квітника, або бігали з ним по полю
за жовтыма мотыликами. А і ґазда го
барз любив, бо псятко ставало на заднї
лабкы і переднїма ся витало із каждым
гостём. Называли го вшыткы Бурком.
Минав ся час, росли дїти і пес. Дїти
пішли до школы. Бурко сам дозерав на
ґаздівство. На ярь і в осени навертав
вівцї на полянї, в лїтї брехав на вороблї,
жебы коноплї не выдзёбовали, а в зимі
возив лахы на саночках до прорубы.
І так вшыткы Бурка вывжывали, покы
быв молодый і здатный до вшыткого. А як пришла ёго староба, зачав не
довіджати, недочувати, не міг уже так
за дїтми бігати і стражити двір. Зачали
на нёго вшыткы забывати. Не ласкав
го вже ґазда, не кликав го Бурком, лем
часто го копав під бокы, же дарьмо їсть
ґадзівскый хлїб. Забыла на нёго і ґаздыня, бо нераз без вечерї лїгав спати.
Квілив довго під пелевнёв скорченый
во двоє і чекав, покы не выйде ґаздыня
корову доїти і на нёго сі, може, спомяне. Но дарьмо чекав, неборак. Занедовго го цїлком выгнали із двора. Волочів
ся бідачиско од хыжы до хыжы змерзнутый і голоден, бо часто намісто їджіня діставав дрывном по хырбтї. Як з голоду скоро аж умлївав, вышов на гору
над селом і завыв так жалостнї, аж ся
му навколишнї горы озывали.
Чув тот плач вовк під лїсом, прилетїв ід Буркови і гварить му:
- Чом ты, брате, так голосиш жаль,
што ся з тобов, брате, стало?
І выповів му пес вшытко, што го болїло на сердцю, і затих із жалём.
- Не смуть, брате, я ті поможу так,
же ґазда тя з прошінём назад до себе
прийме! Зроб так: як выйде ґаздыня дїтину на саночках возити, то ты ся круть

коло двора і даш мі знати. Я схоплю єй
дїтину і буду з нёв втїкати, а ты лем ня
дожень і одоберь мі дїтину. Наісто, же
тя за тото ґазда зась до двора прийме!
Так і зробили. Як настав шумный
день, положыла ґаздыня до саночок дїтинку і возила єй по дворї а потім по
дразї. Стрїтила сусїду, тай зачала з нёв
бісїдовати і санкы вхабила так. Бурко
дав вовкови знати, тот прибіг, вхопив
дїтину до папулї і давай з нёв до потічка. Ґаздыня рве волося з головы. Позлїтовали ся люде, плачуть, нарїкають. А
Бурко ся за тым вовчиском жене, аж ся
за ним курить. Догнав го і несе назад
в зубох дїтину.
Відять люде тото чудо і кывають
головами, же старый пес од вовка за-

хранив дїтятко. А ґаздыня з той радости цїлує Бурка як родного брата і
ґазда плаче од радости, притулять пса,
гладить го по серсти, як вже давно не
робив. Од того часу Бурко жыв як в
царьстві і не забыв він на тоту вовчу
доброту. Позвав вовка під пелевню,
наносив му смаженого мняса, надавав
вшеліякых доброт, аж і палїнков го почастовав. Наїв ся вовк, напив досыта,
іщі собі набрав до міха кости і пішов
до лїса співавчі. А Бурко зістав у ґазды
дожывати. Довго іщі жыв в добротї і
любви у ґаздів. Не забывав на вовка і
у своїй песїй голові розважовав, же як
дахто дакому добро зробить, треба ся
му одвдячіти.
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Меланія Германова

ІІ. Із русиньской історії
Православна церьков
у світї
і у Русинів Словакії

„Тото є, дїти,
медицина“

Сценка про дїти в школцї або в школї
Дїёвы особы:
учітелька і дїти – двоми хлопцї і три дївчата
І. дївча:
Наша учітелька злата тото нам вчера повіла:
„Дїти, мої, дїтинята, слухайте ня, в чім спочівать сила“.
ІІ. дївча:
Марія Гомолёва
Ваша дїтьска медицина росте у природї.
Кваснічкы, репік, рясенка і чеснок медвідїв.
Сонечко палить, небо жарить, „Ой, нїт! Я... Тадь я не птах!“
ІІІ. дївча:
вороблї сидять на конарї.
Але мати з певнов волёв
А тыж липовый цвіт пахнячій од нахолоджіня.
Роблять
крик,
аж
в
ухах
гучіть,
бухне сынка – тот бум долов!
Тото є ваш лїк дїтячій, ваша медицина.
бо мати сына лїтати учіть.
Падать з гнїзда,
Хлопець І. - Петько
Позор, сынку, на мене зрий:
што мамка злїпила,
„Тото є сила“
„Так ся пусть!“ - гварить
тай фрышно розтварять
(хлопця мать грати тучный – обезный школярь)
матїрь.
маленькы крыла.
Я з ковбасы мам силиско, люблю ю пасати,
„Ани за світ!“ - малый крічіть,
Лїтать уж по кривій чарї
зъїм єй фалат – фалатиско – силу буду мати.
„забю ся і докалїчу!“
на землю, і на конарї,
Хлопець ІІ.
„Ніч ся не бій, розтворь крыла, а мати за ним крічіть так:
Я з природы люблю грибы, мачанку грибову,
бо то і я мала была!
„Видиш, сыне! Будеш птах!“
а щі люблю їсти рыбы, кашу горохову.
Головку так, ножкы так!“
Хлопець І.
А я лем з мняса мам силу, а не із трависка,
траву няй їдять коровы, а не мы, дїтиска.
Але-сь, хлопче, ненасытный, нянько ся мі грозить,
а же-м тучный – обезітный, уж і мене мерзить.
Учітелька:
Зато-сь, Петьку, обезітный, їш їдла нездравы,
а то вера не про дїти, ці сьте о тім знали?
Тото здраве, что у школцї варять вам кухаркы,
тото в каждій родиночцї, няй вам варять мамкы.
Хлопець І. – Петько
Вашы слова суть барз мудры, панї учітелько,
одложу такой од завтра ковбасы, тлаченку.
Не буду уж тучный, вірьте,
бо ся із ня сміють дїти.

Одвага

Православна церьков у Меджілабірцях

Православна, ортодоксна, візантійска, выходна хрістіаньска церьков, так
сінонімічно мож называти православну церьков у світї і на Словакії. Православну церьков мож прирядити ід найчісленнїшым хрістіаньскым церьквам
на світї. Находить ся на Балканї, вo
выходній Европі і на Близкім Выходї.
Православна церьков є фактічно сполоченством автокефалных (із ґрецького – із самостатнов головов), то значіть
незалежных церьквей, котры мають
своїх самостатных патріархів, зато мож
гварити і о православных церьквах в
множнім чіслї.
Ку концю першого тісячроча наростало напятя меджі выходнов і западнов церьквов, котре вело ід великій
схізмі, то значіть великому розколу. В
роцї 1054, патріарха Керуларій одходить із Ватікану до Константінополу,
жебы там основав церьков незалежну
на папови римскім. Споминана велика
схізма не была до днешнёго дня переконана. Вшыткы новы доґмы прияты
католицьков церьковлёв по 1054-ім
роцї суть незлучітелны з православным віроучінём і вєдно із одлишнов
римокатолицьков спірітуалностёв бранять зъєдночіню католицькой церькви
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із православнов.
Православіє ся із Візантійской імперії розшырило на теріторію Балканьского півострова, де в сучасности
жыють православны – в Сербії, Чорній
Горї, Булгарії, в Ґреції, Румунії, Северній Македонії, як і на теріторії Босны
і Герцеґовины меджі босняньскыма
Сербами, на теріторії южной Албанії,
меджі сербскыма комунітами в Хорватії, но і в южнім Мадярьску ці в Нїмецьку. Православіє ся розшырило і меджі
выходных Славян, причім найвекшов
є Руська православна церьков на теріторії Руськой федерації, но находить
ся і меджі Русами на теріторії Естонії,
Латвії, Літвы, Казахстану, Узбекістану,
США, Канады ці Австралії. Православіє є тыж главнов реліґіёв Українцїв,
Білорусів, жытелїв Молдавії, Ґрузії і на
Близкім Выходї на теріторії Лібанону,
Сірії ці Йорданії.
Колысков православія быв політічный і културный центер Візантії – Царіград, в сучасности Інстанбул, де має
центер екуменічный православный патріарха, но православных там вже жыє
днесь мало. По Першій світовій войнї ся мусили підволити Туркам, про
котрых є Інстанбул главным містом і

Православный хрест

тиск проти православным віруючім є
там барз силный.
Приходом вірозвістцїв Кіріла і Мефодія на теріторію Великой Моравы,
котрых там в 863-ім роцї послав візантійскый царь Михал ІІІ. на жадость
великоморавского князя Растїслава, ся
візантійскый обряд дістав і на теріторію середнёй Европы, днешнёй Словакії, Моравії і Чехії.
Переклад візантійской літурґії до
старославяньского або днесь церьковнославяньского языка ся од часів
Кіріла (ці Конштантіна) і Мефодія з
меншыма змінами хоснує на православных, но і ґрекокатолицькых літурґіях Русинів северовысодной Словакії
доднесь. На теріторії Словакії жыють
православны хрістіане на выходї републікы, а то в окресох Бардеёв, Свідник,
Меджілабірцї, Снина, Гуменне або
Стара Любовня. Центром словацькых православных віруючіх є єпархія в
крайскім містї – в Пряшові.
Трираменный криж, котрый є тіпічным знаком православной церькви,
значіть Розпятя Хріста на крижу і ёго
вісячі ногы із крижа.

Марія Гомолёва

Скрытый світ
Фарбічкы мої як квіт,
скрытый у вас цїлый світ:
у белавій є небо,
у зеленій трава,
у жовтій є сонце,
в кавеёвій кава,
у червеній дикый мак,
у білій є снїгуляк
а у чорній – тма.
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З Колысайком бісїдуєме і учіме ся по русиньскы

Ґрафомоторічны гры

Чоловік і ёго звірята. Чом треба утулкы про звірята?
(Малёване чітаня - Задача: Доповнийте слова намісто рісунків.)

Скоро в каждім векшім містї на Словакії є утулок про
звірятка. Главнї про
. Дістають
ся там з розлічных прічін. Дахто, наприклад, дістане пса
або мачку під ялічку ялічку – на Рождество, но не має час
ся єй веновати або ся о ню старати. Або не має нияке
одношіня ку звірятам. Но може ся стати і таке, же
сам собі здобуде
, но тот постарїє або похворїє і намісто того, жебы маїтель пса утратив, так
го вышмарить
. Добры люде потім пса
найдуть выголодованого і выхудунутого коло
із смітём і однесуть го до
. Або найгірша варіанта є така, же чоловік собі сам купить пса
або мачку або інше звірятко лем зато, жебы собі міг на
біднім створїню выливати свою
. Бє го, не
дає му правіделно їсти, або му дає їсти лем тілько, жебы
звіря не здохло і потім го цалком вымордоване вышмарить даґде в природї вон з облака свого
. І таке єм відїла на властны очі. Такых людей
бы ся патрило ряднї потрестати за їх круте одношіня
ку звірятам і за їх тіраня. Но на щастя такых людей є
менше як тых, котры своїх домашнїх звірячіх мілачіків
люблять і взорно ся о них старають.
-люк-

Y
6

Y
7

Колысайкова рісована історія
Што знаме о псох?

- Пса собі чоловік скротив як єдне із першых звірят. Приближно
перед 10 000 роками. Псы суть вірныма приятелями і охранцями
чоловіка.

- За дакілько стороч нескорше археолоґове нашли костру пса,
котра лежала на кострї дїтвака.
- Очівіснї, пес прикрыв своїм тїлом дїтинку, жебы ю захранив.

- Но на роздїл од планого віджіня, мають псы барз добрї вывинутый
чух. Розпознавають выше 50 000 розмаїтых запахів.
- А чоловік лем пару тісяч.
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- 24 авґуста в 79-ім роцї нашой еры выбухла сопка Bезув і знічіла
старе антічне місто Помпеї, котре лежало на берегу Тіргеньского
моря в южній Італії. Попіль і лава із вулкана часточно знічіла і поховала цїле місто під 4 аж 6-метровов верствов попілю.

- Якы суть далшы інтересны інформації о псох?
- Псы, наприклад, вонконцём не розлишують фарбы.
- Но а як бы потім могли водити слїпых людей на крижоватцї, де
треба розлишовати червеный і зеленый семафор?
- Подля вшыткого є то так, же псы позорують другых людей і
погыбують ся подля них, не подля фареб на семафорї. Кедь відять,
же ся люде погнуть і ідуть через крижоватку, і они ся понуть і
ведуть слїпого на другый бік крижоваткы.

- Якы іщі знаме о псох інтересны інформації?
- Наприклад, Японцї выдумали шошовкы / лінзы
про псїв, котры недобрї
відять.
- Або собі знаш представити, же в многых країнах
екзістують „зознамкы“
нелем про людей, но і про
псів?
- Так тото собі не знам
представити.
Яка „зознамка“?
- Маїтель даного пса завісить на інтернет фотоґрафію свого пса і основны
інформації о нїм – з тым,
же му глядать штириногу пару. І пару му найде
до пару днїв “. Іщі скорше,
як собі пару на інтернетї
найдуть люде.
- А в Гонконґу мож собі
пожычіти ці взяти пса на
аренду. В великых супермаркетох, передтым, як
собі дахто купить пса, та
передтым собі го возьме на
аренду або пожычіть на
тыждень, жебы ся із псом
скамаратив.

Вымалюйте
oбрaзoк
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Малёванка із стишком

Чом є то так?

Слухаме панї учітельку
В класї на нас друга мама
каждeнькый день тїшить ся.
Своє сердце вшыткым давать,
о нас, дїти, старать ся.
Слухаме, і другу маму рады маме.

Верблюд єдногорбый – дромедар – є найвекше звіря в пустынях
Африкы. Довжка ёго тїла досягує і
три метры, а вышка два метры. Дромедар вытримле горячавы до 50˚Ц і
морозы до -30˚Ц. Горб має повный
туку, а не воды. Тот служить як засоба про припад голоду. Розклад
туку забезпечує тыж присун воды.
В Монґольску і в Чінї жыє ёго братняк, котрого звеме верблюд двойгорбый.

Што ся скрывать
в горбі верблюда?
Чоловік може пережыти без воды дакілько днїв. Верблюд ся
без нёй заобыйде цїлы
тыжднї, но не зато, же
ю має нагромаджену
в горбі, як ся бежнї
предпокладать. Верблюды ся справують барз економно. Не душать ся, не страчають збыточнї
воду вылучованём, но выстачать сі з вогкостёв обсягнутов в тім, што їдять.
Верблюды докажуть зожрати нескуточны річі – соленомілны ростлины,
котры суть барз сухы і колючі і іншу про нас непохопителну страву. Кедь
мають можность, напють ся „до засобы“. Верблюд пє барз зрїдка, но велё
і скоро. Протягом 10 минут докаже выпити і 100 лїтрів воды. Тілько выпє
слон за цїлый день. Ніздря верблюда двойгорбого ся отварять і заперать на
охрану перед вдыхнутём піску.

Австральскы зебрічкы можеме назвати опіреныма
верблюдами. І тоты пташатка, меншы як наш воробель,
суть майстрами в шпорованю воды. Не душать ся і їх
тїло ся без пошкоджіня здравя може зогрїти на теплоту аж 46˚Ц. На порївнаня – про чоловіка є горячка над
41˚Ц уже жывоту небезпечна. Тоты міморядны пташатка докажуть здобыти воду і з того найвысушенїшого насїня. Кедь мають можность, пють велё і скоро
– так як верблюд. Не заклонюють притім головку як
канарикы – воду нассають як голубы.
Коала, найзнамійшый австральскый вачковець на
світї, воду не пє нияк. Стачіть єй тота, котру приїмать в
своїй страві. Тото звірятко сконзумує денно приближно єден кілоґрам евкалиптовых листів і потім пахне як
„цукерник проти кашлю“. Окрем іншого, коала спить
18 годин денно. То бы ся дакотрым людём любило!
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Найдий вшыткы предметы на рісунку.

Y
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Задачі i ребусы Зденкы Цітряковой
1. Найдеш тїнь, котра патрить звірятку?

8. Поможеш найти
мышцї дражку ід сыру?

2. Выберь подля опису образик і вымалюй го.

9. Вымалюй фаребно квадратикы так,
жебы то одповідало погляду на фіґуру,
подля того одкы на ню позераш
– згоры, справа, злїва, здолы, спереду.

згоры

СУДОКУ

10. Порахуй кілько є ту
довєдна квадратиків.

Зелена лоптa лежыть коло червеного ведрa
із синёв лопaтков.

злїва

3. До квадратиків запиш чісло, кількораз ся
на помішанім рісунку находить тот-котрый предмет.
спереду
11. Ішла бабка
до Пряшова, напроти
нїй ішли трёми дїдкове.
Каждый дїдко мав міщух
а в каждім міщуху была
єдна мачка. Кілько їх
вшыткых ішло
до Пряшова?

12. Знаєте, де можете
найти міста, готелы,
обходы, валалы
а наперек тому там
не є ани єдного
чоловіка?

ВІСЕМНАПРЯМНИК

рїшіня:
4. Порахуй, што має быти на
місцї знаку вопроса.

справа

здолы

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

14. Прийдеш на лоґічну загадку?
Яке чісло має быти на місцї знаку вопроса?

6. Прийдеш на зашіфрованы слова в словнім ребусї?

7. Повторь рісунок:

5. Найдий правилну фіґуру
і вымалюй єй.

ВОСИТЯ, СКІЦА, ОКО, ПЕҐАС, ЗАЯЦЬ, ВОВІРКА,
БУРЗА, ДЯК, СУКНЯ, ТАНЕЦЬ, ТАНДЕМ,
МНЯСО, КОЁТ, ЯВОР, ФАЯНС, ОТЦЁВЕ, ВЕРЕД

Y
12

15. Вымалюй фаребно
квадратикы так, жебы то
одповідало погляду на фіґуру,
подля того одкы на ню позераш –
згоры, з правого бока або спереду.

Y
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Зробте собі самы
Домашнє індіґо
Днесь собі выробиме образок нетрадічным способом. Будеме робити техніков монотіпії. У выслїдку будеме мати два образкы – єден буде кресленый блайвасом
а другый буде фаребный. Чули сьте уж даколи о паперї
званім індіґо? Кедь нї, так ся спробуйте позвідовати
дома своїх родічів, або учітелїв у школї. Они істо будуть
знати што то є. Мы сі таке індіґо выробиме самы.
БУДЕ НАМ ТРЕБА:
2 канцеларьскы паперї, 1 выкрес А4, восковы або олїёвы
пастелкы, блайвас або перо

6. Як будете мати накреслене вшытко, што хочете, можете оддїлити верхнїй і выфарбленый папірь од спіднёго выкресу.
3. Теперь собі возьмеме выкрес А4, котрый даме на
спід. На нёго перевернеме вымалёваным боком папірь,
котрый сьме приправили а зверьха на то даме далшый
канцеларьскый папірь, на котрый будеме креслити.
Пастелками выфарбленый папірь нам так буде служыти
як колись служыло індіґо.

5. Кедь маєте накреслены основны лінії, треба дакотры
части шрафованём, чарками або дрібныма кружочками выповнити, жебы отиснута фаребна копія была
выразнїша і яснїша.

ПОСТУП:
1. Найперше собі канцеларьскый папірь силно выфарбиме восковыма або олїёвыма пастелками. Мусиме на них
тискати, жебы нам не зіставали порожднї місця.

7. Образок маєме готовый а можеме собі го дати до рамика.

2. Наробиме на розлічных містах флекы розлічных фареб а
такым способом выповниме цїлый папірь. Припоминам, же
на пастелкы треба тискати, жебы ся нам добрї потім отисковала фарба.

4. Возьмеме блайвас або перо а можеме на верхнїй
білый канцеларьскый папірь креслити образок. Я собі
здумала, же буду креслити валал. Вы можете таксамо
попробовати накреслити даякы хыжкы або церьков
або і штось друге, наприклад, квіткы у вазї або што собі
выдумате самы. Давайте позор, жебы ся вам паперї почас креслїня не посували.
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А што є на тій техніцї творїня інтересне?
Выфарбленый
папірь
– наше властноручно
выроблене індіґо – можеме поужыти і при далшім творїню, або собі
можеме подля єднакого
поступу
накреслити
веце такых образків і
выробити з них наприклад пошткарткы.
-зц-
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g РЇШІНЯ:
4. = 86
6. Дуброва, Зубне
10. 8 квадратиків
11. лем бабка – іншы ішли напроти
12. на мапі
13. часопис, автобус, мачанка, фінджа, телевізор, горнець
14. 2581 = 2
ВІСЕМНАПРЯМНИК: вітаміны
g ЖРЇДЛА:
Германова, М.: Сценкa про дїти в рукописї.
Плїшкова, А. (Зост.): Русалка. Творчость молодых авторів. 2000 – 2009.
Ґіцова-Міцовчінова, Г.: Школярик, Весна. Пряшів, ОЗ Колысочка – Kolíska, с. 19-21.
Юрко Стариньскій, Анна Рыдзанич: Як Липняне сонце до міха їмали. Баї, байкы і оповіданкы, Лемків. Выдав: Лемківскій Ансамбль Пісьні і Танця „Кычера“, Леґніца, 2010, Пес і Вовк, с. 151-152.
Michalak, A., Szarf, M.: Prečo je to tak? Príroda, Bratislava, 2013, s. 46
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pravosl%C3%A1vna_cirkev_(v%C3%BDchodn%C3%A1_Eur%C3%B3pa)
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%91%D0%BB%D1%8B%
D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0
%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB&lr=10489&p=3&pos=92&rpt=simage&img_
url=https%3A%2F%2Fcp14.nevsepic.com.ua%2F186%2F18561%2F1385059689-_dsc1389.jpg
Ґрафомоторічны гры:
h t t p s : / / y a n d e x . r u / i m a g e s / s e a r c h ? p o s = 3 & i m g _ u r l = h t t p s % 3 A % 2 F % 2 F w w w. k r a s - d o u .
ru%2F303%2Fimages%2F18-19%2Fstr-ped%2Fzibrova%2Fdlja-rod%2F2%2Fs1200.jpg&text=%D0%B3
%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8
B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B9&lr=10489&rpt=simage
&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?pos=8&img_url=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2Foriginals%2Fc7%2Fe
c%2F0a%2Fc7ec0ac089022018c7ceff1302f40831.jpg&text=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%
D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%80
%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%
D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B9&lr=10489&rpt=simage&source=wiz
FB: Педаґоґічна документація. Дефектолоґія
https://ru.childdevelop.com.ua/, https://allforchildren.ru/ex/unnec.php?page=16&rows=,
g TIRÁŽ / ТІРАЖ
Kolŷsočka – časopis pre rusínske deti. Ročník V., v roku 2021 vychádzajú 4 čísla. Vydáva Občianske združenie
Kolysočka - Kolíska, IČO 42239010, Solivarská 70, 080 05 Prešov. Redakcia: šéfredaktorka – PhDr. Ľuba Kráľová,
Ph.D., redaktorka – Mgr. Zdenka Citriaková, PhD., ilustrátorka – PaedDr. Eva Ilkovičová, jazyková redaktorka
– PhDr. Kvetoslava Koporová, PhD., grafická a technická úprava – Mgr. Miroslava Fabianová, tlač – Tlačiareň
svidnícka, s. r. o. Rozširuje a objednávky na predpladné prijíma redakcia časopisu. Cena jedného čísla – 1,00 €.
Rukopisy a ilustrácie nevraciame.
Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, 2021.
Колысочка – часопис про русиньскы дїти, Рочник V., в роцї 2021 выходять штири чісла. Выдає – Обчаньске
здружіня Колысочка - Kolíska, Соліварьска 70, 080 05 Пряшів. Редакція: главна редакторка – ПгДр. Люба
Кралёва, Пг.Д., редакторка – Мґр. Зденка Цітрякова, ПгД., ілустраторка – ПаедДр. Ева Ілковічова, языкова
редакторка – ПгДр. Кветослава Копорова, ПгД., ґрафічна і тeхнічна управа – Мґр. Мірослава Фабіанова,
Друкує: Друкарня свідницька, с. р. о. Цїна єдного чісла – 1,00 €, Рукописы і ілустрації ся не вертають.
Выдане з фінанчнов підпоров Фонду на підпору културы народностных меншын, 2021.
EV 5528/17, ISSN 2585-7045, EAN/ISSN 97725857040002.

