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Часопис про русиньскы дїти



І. Русиньска літературна  рубріка – проза, поезія
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Гелена
 Ґіцова – Міцовчінова

На бéрезї
дві берéзы, 
а під нима
стары козы. 
Пришов ід ним
єден цап,
быв тяжкый
як згнитый клат. 

Мачка
падала із крячка. 
Крячок трїщіть,
мачка мнявчіть.
Быв там зайчік
з куцым хвостом
у-т-ї-к-а-ть,
вже є під мостом. 

Округла – Кругланя.
А худа – Худаня.
Як липа – Липаня,
Цундрава – Цундраня. 
Рапава – Рапаня. 
Як рїпа – Рїпаня. 
Як вівця – Бецаня. 
А моя? 
Златко – Ангелятко. 

Єдна муха без кожуха
над тобов лїтала. 
Ты ся не бояла? 
- Не бояла. 
Єдна мышка, мала грызка
під постілёв спала. 
Ты ся не бояла? 
- Не бояла, 
бо ю мати вон выгнала. 

Лїзь, лїзь,
на лїску  вылїзь.
Там ростуть орїшкы, 
добренькы до брїшка. 

Лїзь, лїзь,
На яблонь вылїзь. 
Принесь повну шапку
Про нянька і мамку. 

Наш краль 
коня не мав, 
на кобіцю сїдав. 
Наш краль
шаблю не мав,

та паліцёв рубав. 
Наш краль
войну выграв. 
А як хтось заплакав,
та го із собов взяв. 
Мала жабка
ква-ква-ква,
через поріг скаче. 
Наша Анька 
барз мала, 
не годна, та плаче. 

Не плач, Анько, 
не май страх,
маєш іщі ручкы. 
Перелїзеш помалы,
як лїзуть павучкы.
До пелевнї зайду, 
може зайду найду.  
Зайду забуду, 
найду там груду. 

Сховам тя до зайды,
нихто тя не найде.
В зайдї повно сїна,
а в сїнї дїтина. 
Уж над твоёв мисков
лїтать боцаниско.
Ёму не дам, 
отворь ротик, тобі дам: 
Гам – гам – гам. 

Летить боцан,
а тебе не дам. 
Взяла-м мітлу прутяну,
била-м го по дзёбаку. 
Одлетїв боцан
далеко десь там...

Танцёвала рыба з 
раком,
давала му горох з 
маком. 

Пришли жабы 
квак-квак-квак,
поїли горох і мак. 
Танцёвала коза з 
цапом, 
ту під хыжов, ту під 
дахом. 
Пришов доджік цяп-
цяп-цяп,
плаче коза, плаче цап. 
Наш маленькый пес
дав лабку на пец. 
Теперь скувінчіть,
бо лабка болить.

Чуджі дївкы – 
квасны псїнкы. 
Але моя, 
як лелія, 
Коли треба,
все поможе.

Дякую ті, 
пане Боже. 

Так
не сїй мак. 
Але так
посїй мак. 
А ты сїєш
так і так,
та не буде 
з того мак.

Юрка
копла курка. 
Як когут прибіг,
та Юрко утїк. 
Сидить когут
на плотику,
співать собі: 
ку-ку-рі-ку. 

Хоче жовте поле
вітор колысати,
а сонечко мусить
скоро рано встати. 

Выскачуть ся дїти 
у гаю до волї, 
бо уж зачінають
празднины у школї. 

Побіжать на Скалку
глядати поклады,
купати ся клічуть
у потоцї спады. 

Горять дикы макы
пламенно у полї,

а скавты щебечуть 
по зеленій горї. 

На маму і брата
із полянкы крічать,
же уж малинами
пахне малиніча. 

Повивать тихонько
вітерець у полї,
ярком плавать злате
лїто на ґондолї. 

Павук по долинцї
гадвабну сїть сплїтать,
бо то колысочка
прекрасного лїта. 

Цїлый день, аж до вечера
пасе на полянцї,
пак привязана до рана
в маштарни на ланцї. 

На голові мать два рогы,
довге тїло, штири ногы. 
Пастырь пасе за потоком,
кормить дїти із молоком. 

Заушнічкы мать на уху,
а одганять хвостом муху. 
не знам, ці дїточкы вірять,
же міле домашне звіря. 

Му-му-му-му чудны слова,
называють єй корова. 
Біжыть пити до потічка
чорнобілы на нїй трічка. 

А пожыва в зимі, в лїтї
сухе сїно і травічка. 
Хотять єй на поле гнати,
она хоче мерендзяти. 

На зеленій луцї стулять
телятко мале Красуля.
Колись з хвостом вас 
пошвыкать, 
але з рогом не поштыкать.

Корова

В красну лїтню днину
зачало кропити, 
бо хотїла дуга 
воды ся напити. 

Повмывала хмарка
свої синї личка, 
тай уж выплавала
дуга із потічка.

А сонечко ясне
засміє ся міло, 
же і небо синє,
краснї розъяснило. 

Дуга

Пришло лїто



ІІ. Із русиньской історії
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Пішов ґазда до лїса 
рїпу садити. Оре, ро-
бить тяжко і одразу – 
перед ним – медвідь. 

Медвідь: Ґаздо, я тя 
зъїм. 

Ґазда: Медведику, не 
їдж ня. Радше, подь зо 
мнов рїпу садити. А як в 
осени выросте, я возьму 
корїня а тобі будуть 
вершкы. 

Медвідь: А ты ня не 
циґаниш? 

Пришов в осени се-
лян рїпу зберати. Рїпа 
выросла велика. 

Медвідь: Но ґаздо, 
подь, будеме рїпу дїли-
ти. 

Ґазда: Добрї, медве-
дику, подьме рїпу дїли-
ти. Тобі вершкы а менї 
корїня.

Медвідь взяв вершкы 
і пішов до лїса. Ґазда на-
ложыв рїпу – корїня на 
віз і пішов ю продавати 
до міста на торг. Везе 
селян рїпу на возї на ры-
нок продавати, кедь му 
драгу застане медвідь. 

Медвідь: Ґаздо, а ты 
де ідеш? 

Ґазда: Іду, медведи-
ку, до міста корїня про-
давати. 

Медвідь: Нолем  мі 
дай покоштовати, яке є 
тото твоє корїня!

Їсть медвідь рїпу, а 
ґазда од нёго скоро од-
ходить на возї до міста 
на торг. Як медвідь зачав 
їсти рїпу, тай скрічав на 
ґазду: 

Медвідь: А-а-а, ґаз-

Коли і чом взникла 
ґрекокатолицька церьков

Марія Терезія як імператорка ся 
снажила огранічіти політічный вплив 
католицькой церькви в часах свого 
панованя над середнёвіков Австріёв і 
Венґріёв і дефінітівно установити ці 
конштітуовати уніатьску церьков як 
самостатну од яґерьского єпіскопату. 
Мукачовскый єпіскоп Михаіл Мануіл 
Ольшавскый 1743 – 1767) здобыв  на 
віденьскім дворї авторіту по змірюю-
чій місії в севернім Семиградьску і в 
Сатмарї в роцї 1761. Tогды сповнив 
над очекованя свою задачу змірити там 
унію меджі православнов і католиць-
ков церьквов. Тот свій успіх вывжыв 
єпіскоп Ольшавскый на одсртанїня не-
справедливого патронату яґерьского 
єпіскопства над мукачовсков єпархіёв. 
Єпіскоп Ольшавскый дав 30 януара 
1765 скликати  єпархіалный собор, 
котрый перероковав проблематічны 
одношіня з яґерьсков єпархіёв і обер-

нув ся на імператорку Марію Терезію, 
жебы охранила понижуюче одношіня 
яґерьского єпіскопства ід уніатьскым 
священикам. Марія Терезія духовных 
мукачовской єпархії підпорила і зака-
зала яґерьскій католицькій канцеларії 
мішати ся до внутрїшнїх дїл мука-
човской єпархії. Імператорьска дворна 
канцеларія ся потім в менї Марії Те-
резії обернула на папу Клімента XIV,  
жебы сугласив з осамостатнїнём му-
качовской єпархії од яґерьской. Папа 
Клімент XIV. быв согласный і папсков 
булов з року 1771 основав самостатну 
мукачовску уніатьску діецезу (єпар-
хію) і єдночасно уніатьска церьков 
в тім самім роцї дістала нову назву – 
ґрекокатолицька церьков. Мукачовска 
ґрекокатолицька єпархія зістала під 
юрісдікціёв кардінала Угорьска, а не 
яґерьского єпіскопа. 

Єден з  найзнамішых ґрекокато-

лицькых єпархів 20-го стороча быв Па-
вел Петро Ґойдіч, котрый ся народив 
17-го юла 1888 в русиньскім селї Русь-
кы Пекляны і вмер по 10 рокох мучіня 
в леополдовскім арештї на день свого 
народжіня, то значіть 17-го юла 1960  
у віцї 72 років. 

Колысайкова приповідка - Руська народна приповідка

до! Ты мене поциґанив! Тадь твоє корїня 
солоденьке а мої вершкы гіркы были. Не 
приходь веце до лїса ку мі на дрыва, бо тя 
зъїм. 

На другый рік на тім істім містї ґазда 
посїяв жыто. Пришов жыто жати, но вже 
го медвідь чекать. 

Медвідь: Теперь ня вже не оциґаниш! 
Давай мою частку!

Ґазда: Но берь собі, медведику, корїня  
а я собі возьму вершкы, як повіш!

Дав ґазда медвідёви корїня, а жыто 
розложыв на віз і повіз го домів. Медвідь 
як жувать тото корїня, так жувать, но 
зъїсти го не може. Назлостив ся на ґазду 
– і одтогды є меджі чоловіком і медвідём 
велике неприятельство.

Місяць є природнов дружіцёв Землї. Обігать около нёй 
в діштанції / оддалености 384 000 км. Єдно обігнутя около 
Землї му тырвать 27,3 дня. І зато, же точно тілько му тырвать 
і єдно обернутя ся коло своёй властной оси, із Землї видиме 
все лем єдну і рівнаку страну Місяця. Ёго поверьх покрывать 
велика кількость кратерів – горы в формі перстінїв з остры-
ма гранами. Найвекшый кратер, наприклад Коперинк, мож 
відїти і з далекоглядом. 

Може ся вам видить, же протягом місяця ся форма Мі-
сяця мінить. Є то зато, бо Сонце поступно освітлює ёго 
области так, як Місяць обігать около Землї. Кедь ся Місяць 
находить меджі Землёв і Сонцём, гвариме, же є в нові. Не 
можеме го відїти, бо сонечны лучі освітлюють ёго півкулю, 
котру із Землї не видно. О тыждень нескорше зачне Місяць 
припоминати латиньску букву - D і все росте. Тогды го у ве-
чернїх годинах  видно і на небі. В часї повного місяця1 мо-
жеме на небі з радостёв позерати на цїлу тварь Місяця цїлу 
ніч. О тыждень нескорше ся наша природна дружіця зачне 
страчати і набывать форму буквы - С. На небі го тогды вид-
но в другій половинї ночі. 

Чом є то так? 

1Повный місяць – по словацькы – і nov i spln. 

І другы планеты в нашій Сонечній сістемі мають свої мі-
сяцї. Около Плута обігать місяць, котрый не є овелё векшый 
як сама планета. Харон і Плуто ся ід собі обертають тыж лем 
єдным боком. Кебы на Плутї жыли люде, єдны бы відїли Мі-
сяць все, а другы, котры бы жыли на другім боцї планеты, бо 
го не відїли нїґда. 

Рекорд в кількости місяцїв тримле планета Юпітер, най-
векша планета Сонечной сістемы. Около Юпітера кружить 
веце як 60 ёго дружіць! Найвекшый місяць в нашій Сонеч-
ній сістемі є єден із Юпітеровых місяцїв – Ґанімедес. Є кус 
векшый як планета Меркур, ёго поверьх є покрытый ледом 
і кратерами.

Чом з Місяця 
убывать
i чом росте?



Авто ёго, драга штатна,
выглашка про нёго неплатна.
Шандарёви дасть по пыску,
жене дале на автиску.

ІІ. хлопець
Та і дале шандарюйте, 
ты із твоїм татком, 
а я ся буду рядити
няньком – поліцайтом. 

Учітелька 
Барз є одповідна праца поліцайтів,
стопують на дразї автовых піратів. 
Злодїїв їмають, дїти охраняють, 
няй люде у штатї в мірї нажывають. 
Але єдно, дїти, добрї памнятайте: 
Хоць сьте щі дїточкы,
Честнї ся справуйте.

ІІІ. хлопець
Коминарём буду
А я коминарём буду, 
вымітати комин буду. 
Жебы ся добрї дымило, 
жебы саджі не горїли. 

ІV. хлопець
Коминарь? Фуй, коминарь, 
чорны рукы, чорна тварь, 
за ґомбічку ся хопити,
та будеш серенчу мати. 
Співають: 
Ком, ком, коминарь, 
Коли єсь ся умывав? 
Вчера вечур – в соботу, 
кедь єм не мав роботу. 

V. хлопець
Пастириком хочу быти
Буду пастириком, 
як буду великый, 
люблю коровку з телятём, 
коня із гачатём. 
Овечкы, кізлята 
ходжу дозерати 
з дїдом на паствиско,
бетярь я хлопчиско. 
А на нашім дружстві
худобы премного 
пас бы-м ю із дїдом, 
од мала-малого.
Мы сьме пріма камаратя,
з дїдом любиме звірята. 
А як великы будеме,
Вєдно фарму заложиме,
Пасьте ся коровкы, 
конї і ягнята, 
бо мы пообідї
щі мусиме спати.  

IІІ. дївча:
Хочу я сабовков1 быти
Я ся люблю парадити, 
та хочу сабовков 
быти. 
Шыю сі модерны 
шаты, 
мушу екстра вызерати. 

IV. дївча
Як выросту, буду MIССКА, 
так, як тетина Деніска. 
Але мушу підроснути, 
справну вышку досягнути. 
Бабі вшыю кабатята, 
а на них шумны фалдята,
дїдови вшыю сорочку,
бо мать крайчірочку внучку. 

V. дївча
Тыж хочу быти сабовков, 
але де машына? 
На сукенцї мам дві дїры,
мама мі зашыла. 

Вшыткы три співають: 
Попкам шаток нашыєме, 
як повырастаме,
Теперь до школкы ходиме, 
та ся з нима граме. 

І. хлопець 
А я поліцайтом буду
Я буду шандарём, 
покуты напарю, 
вшыткым такым шоферикам,
што шоферують як дикы. 
Папучу дам на колеса – 
Стій на містї, а не гний ся. 
З пушков на тя зацїлю
по пыску ті єдну стрїлю. 
Робота готова, 
то є праца шандарёва. 

ІІ. хлопець: 
Ты будеш шандарём? 
Шандарїв уж не є. 
били пендреками, 
та їм владу взяли. 
Мій нянько є поліцайт,
а такый як ремінь. 
Уж інше мають посланя,
законы хранити, 
не по пыску бити. 
Зато бы-сь, Іванку, 
пішов і до басы, 
а на довгы часы. 

І. хлопець
То ті отець, поліцайтик, 
нателепав таке? 
Але то про мого нянька
вера не є платне. 

І. дївча: 
Буду я школкова панї 
учітелька, 
бо ся із попками 
бавлю од маленька. 
Шувнї їх облечу, 
зеплету косочкы,
А пак їм заспівам 
шумны співаночкы. 

Співать: 
Я дївочка Русочка, я дївочка Русочка,
Як і моя мати, як і моя мати, 
і вам, мої попочкы, мамину співаночку
буду я співати, буду я співати. 

ІІ. дївча: 
Я ґаздыня буду
Співать: 
Я буду ґаздыня, 
я буду ґаздыня, 
буду ґаздовати, 
буду ґаздовати,
позамітам обыстя, 
а і своїй родинї 
дам фрыштиковати, 
дам фрыштиковати. 
А як обід наварю і мисята приправлю,
заклічу родину, на добру гостину, 
заклічу родину, на добру гостину.
Так єм добрї ґаздынила, 
Аж єм кавей посолила, 
Сміяла ся родина, 
а я ся ганьбила, а я ся ганьбила.

Співать: 
Я ґаздыня мала, скоро рано встала, 
Коровочку подоїла і курочкам дала. 
Гусочкы выжену за валал на млачкы,
бо на ня чекають дома мої грачкы. 
Баба ня хвалила, же-м добра ґаздынька,
Але за мнов квічіть некормлена свинка. 

І. хлопець
А я буду полёвничок
Ташка, пушка через плече,
іду на посїд сидїти, 
ці не прийде дикый рыти.
Як прийде, 
мам добру мушку, 
такой беру до рук пушку.
Іду застрїлити, 
або го хопити. 
Не будеш корназе, 
корїня нам рыти. 

Співать: 
Буду полёвник великый, 
выстрїлям я вшыткых дикых: 
„Рыєш під стромом корїня, 
ты не Паця, але Свиня.“

Y6

Меланія Германова:  Выбер професії – чім хочу быти
– сценка про школковы або школьскы дїти

Дїёвы особы: учітелька і дїти – двоми хлопцї і дві дївчата
Дїёвы особы: учітелька і дїти – пятёми хлопцї і пять дївчат

 1Сабовка – крайчірка.

Малёванка із стишком

Штефан Сухый
Я – мала Русинка
Я - мала Русинка
з бескідьского краю,
свою домовину
барз любити знаю. 

А тримлю ся слова
Духновічового.
якый про Русинів
дав духа нового. 

Я русиньске слово
хочу ся учіти,
із отцём і мамов
ним ай говорити. 

Кедь сотворив Господь
народ і реч мудру,
ай до моёй мыслї
послав таку думку. 

Добрї знам, што гварю,
хоць мале єм дївча,
я слова выгварям
із чістого сердця.

Так купте мі, мамо,
книжку із азбуков,
няй із своїм словом
лечу за науков. 
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З Колысайком бісїдуєме і учіме ся по русиньскы

Послїднї днї школьского року
Малёване чітаня - Задача: Доповнийте слова намісто образиків.

Ґрафомоторічны гры 

Настало лїто.  Дїти Дїти ся вже барз тїшать на празд-

нины / вакації. Но передтым ся іщі мусять пару тыжд-

нїв учіти і заокруглёвати або дакотры і вылїпшовати сі 

знамкы на концёрочне ысвідч высвідчіня /свідоцтво. На 

высвідчіню має каждый школярь школярь такы  

, якы собі заслужить за свою роботу протягом цї-

лого школьского року. Ку концю школьского року дїти хо-

дять із своїма      учітельками на розмаїты екскурсії, но 

наперед мусять одовздати учебникы учебникы, жебы ся 

другы дїти могли на далшый школьскый рік із них учіти. 

Якы суть інтересны послїднї днї в , школї, коли ся 

уже велё того не учать, мало суть в своїх  класах, 

бо векшыну часу ся бавлять на школьскім дворї, або суть 

на екскурсії, наприклад, в музею, в театрї, або даґде в при-

родї. Якы веселы знають быти послїднї днї школьского 

року.                                                                                                     -люк -

Людміла Шандалова 

Бобрунка

Єдна є бобрунка – 
уж знам раховати. 
На моїх колїнках
хоче танцёвати. 

Дві носить крылочка, 
Червены як макы.
Та мать і дві очка
дрібненькы даякы. 

По три ніжкы збоку тїла,
хоче мі втїкати.
Штири квіткы облетїла,
тай сїла на пятый. 

Шість пантличків на варкочу,
і на палець сїла.
Сім бодочок найти хочу.
Ёй! Уж одлетїла...



Колысайкова малёвана історія 

Васілій Лїванов - Миколай (Дїд Мороз1) і лїто
(руська авторьска приповідка) 

Миколай все приходив зачатком зимы до людьскых обысть, жебы, 
жебы принїс дїтём дарункы. А потім ся зась вертав на Северный 
пол, жебы там жыв в своїй ледовій хыжцї і вырабляв оздобы на рож-
дественны ялічкы. 

Но раз ся дізнав, же покы він выраблять розмаїты оздобы на яліч-
кы і сидить в своїм ледовім домику, тогды до міста приходить 
лїто. 
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Одразу єден хлопчік закрічав: „Я знам, як помочі Миколаёви. Даме 
му нанук!“
І так ся стало. Кедь Миколай зъїв пару нануків, набыв свою фарбу 
і одлетїв на Северный пол, де была ёго домовина.

Жаль стало дїтём Миколая, котрый так хотїв відїти лїто і за-
плакали. 
„Не плачте, дїти“, - гварить доктор. І жебы не плакали, вшыт-
кым дїтём купив нанукы.

1В руськім оріґіналї іде о Дїда Мороза, но нашым дїтём є близшый Миколай, зато 
сьме Дїда Мороза в Колысайковій малёваній історії переменовали на Миколая. 

Задумав ся Миколай: ´Інтересно, яке є оно, тото лїто?´ Но ани 
ёго приятелї, ледовы медвідї, ніч не знали о лїтї в містї. Тогды Ми-
колай вырїшив, же піде до міста, жебы увідїв лїто. 

Перешло пару днїв і одразу ся в містї зышла сила людей. Позерать 
поліцайт із своёй будкы і видить людей, якы стоять в кругу над 
якымесь бородатым хлопом в кожуху. Бородатый хлоп сидить на 
пути. А то быв Миколай. Дїти го такой спознали і зачали кріча-
ти: „То є Миколай, то є Миколай, котрый нам носить дарункы!“
Поліцайт гварить: „Миколай ходить зачатком зимы, коли знає і 
вдарити мороз. Но теперь є лїто.“
„Я ся хотїв побзерати на лїто!“,  гварить Миколай, „але ту ніч 
інтересне не віджу.“

Сидить Миколай серед драгы цїлый вхлятый, борода му вісить до-
лов кожухом, голова хляпнута  на грудёх, тяжко дыхать. 
„Похворїв наш Миколай“, крічать дїти коло нёго і закликали му 
захранку. 

Захранка пришла за пару минут, доктор візітірує нашого па-
ціента і гварить дїтём: „Хворый ся нам топить перед очами. 
Треба го такой одправити на север!“

Найдий і вызнач правилну фіґуру. 

Задача: Поглядайте на образку предзначены 
предметы. 
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Задачі  i ребусы  Зденкы Цітряковой

2. Выберь подля опису образик і вымалюй го.1. Накреслий, што видиш на тїни.

12. Котра фаребность належить фіґурї кедь на 
ню позераш згоры?

4. Порахуй ябка з єднаков кількостёв точок і 
вымалюй їх в одповідній фарбі. Кількость запиш 

до квадратика. 

10. Порахуй што має быти на 
місцї знаку вопроса.

5. Порахуй кілько є ту довєдна квадратиків. 
Кілько їх є синїх/белавых? Кілько чорных? А кілько 

жовтых?
6. Повторь образик: 

7.  Поможеш найти Червеній Шапочцї дражку 
до бабчиной хыжкы? Образок собі выфарбий 

фарбічками. 

3.Вымалюй фаребно 
квадратикы так, жебы то 

одповідало погляду на фіґуру, 
подля того одкы на ню 

позераш – згоры, з правого 
бока або спереду. 

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

КРИЖОВКА
ПЕТРУШКА, АВОКАДО, МАНҐО, ГРОЗНО, БАНАН, БАКЛАЖАН, 
МАЛИНА, МАРГУЛЯ, ВОГУРКА, ГРУШКА, ЯГОДА, БАНДУРКА, 
ЯБКО, БРОСКЫНЯ, СЛИВКА, МОРКОВ, ЗЕЛЕР, ШПЕНАТ, 
ЧЕРЕШНЯ, ҐРЕПФРУЙТ

11. Што є легке як перце,
но ани найсилнїшый чоловік на світї 

то не докаже втримати довше 
як пару минут?

9. Што 
є все перед 

тобов 
і не 

можеш 
то відїти

?

13.Прийдеш на зашіфрованы слова в словнім ребусї?
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Зробте собі самы
Гра на палчікы

Днесь собі выробиме гру, котру можете з камаратами 
грати в школцї, в школї або і дома. Така гра, хоць ся видить 
барз легка, аж така легка не є, бо треба нараз овладати палцї 
на обидвох руках. Тадь увидите самы, кедь гру будете грати 
а наісто ся і добрї забавите. Но найперше ся забавте з єй вы-
раблянём, бо властноручно выроблена гра має наісто векшу 
цїну, як якась куплена.

БУДЕ НАМ ТРЕБА:
2 выкресы А4 або А3, блайвас, чорна фікска, фарбіч-

кы, фарбы, фаребны фікскы або восковкы, ножычкы, 
кружытко або затка зо спрея (котру мож обрісовати)

ПОСТУП:
1. Як перше собі на выкрес обрісуєме блайвасом рукы. 

Я єм поужыла выкрес формату А3, бо мої рукы бы на ма-
лый выкрес не стали. Вы можете робити на выкрес А4. Руку 
тримайте певно на выкресї, жебы сьте єй добрї обрісовали. 
Кыбы ся вам не дарило, попросьте о поміч родічів, сестру 
або брата, ці свою учітельку. Приправлюєме собі так шабло-
ну к нашій грї.

3. Кедь маєме обрісованы обидві рукы, чорнов фіксков 
обтягнеме обрісы. Над каждым палцём нарісуєме кружочок.

6. Кедь їх маєме нарісованы, можеме їх вшыткы выфар-
бити пятёма выбраныма фарбічками, фіксками або фарбами, 
котры сьме перше поужыли при выфарблёваню кружочків 
над палцями на попереднїм выкресї.

7. Кедь їх маєме вшыткы выфарбле-
ны, так нам їх треба уж лем ножычками 
выстригнути. 

2. Кедь маєме обрісовану єдну 
руку, так то саме зробиме і з дру-
гов руков.  

ПОСТУП ГРЫ:
Гру грайте мінімално по двоє в ґрупі. Єден з вас собі 

положить рукы на шаблону, до простору обрісованых 
рук. Другый з ґрупы выберать фаребны карточкы – 
кружочкы і кладе їх на стіл. Задачов того, хто тримле 
рукы на паперї, є двигнути тоты палцї на обидвох руках 
нараз, якой фарбы кружочкы му ёго сполуграч выбрав. 
Треба обидва палцї двигнути штонайскорше і обидва 
нараз – то є найважнїша задача гры, жебы сьме дока-
зали овладати сучасно палцї на обидвох руках. Кедь ся 
грач помылить з дакотрым двигнутым палцём, грачі ся 
выміняють. Гру собі можете приспособити і подля себе, 
наприклад, кількостёв кружочків. Можете зачати єднов 
фарбов кружочку а в далшых колах гры придавати дал-
шы карточкы. А таксамо може в єдній ґрупі грати веце 
грачів, котры собі будуть записовати свої успіхы а по-
тім, наприклад тот, хто выграв, буде в далшім колї гра-
чом выберати карточкы. 

Вірю, же ся при тім добрї забавите. А што є найваж-
нїше, барз добрї так тренуєте свій мозоґ – бо запоюєте 
обидві половины мозгу нараз.                                                      -зц-

8. Кедь уж маєме повыстригованы 
кружочкы і приправлену шаблону де 
будеме тримати рукы при грї, маєме 
приправлены вшыткы части нашой 
Гры на палчікы. А можеме приступити 
ід грї. Попозерайте собі поступ гры, як 
єй грати і можете собі то выпробовати.

4. Выбереме собі 5 фареб, котры будеме хосновати. Ка-
жду фарбу до єдного кружочку над палцём єдной рукы а так-
само і до кружочку над другов руков.

5. Теперь собі приправиме фаребны кружочкы, кот-
ры нам будуть служыти як карточкы в грї. Возьмеме собі 
кружытко або затку з якогось спрею, котру блайвасом об-
рісуєме на выкрес а зробиме собі дакілько кружочків. Най-
менше 10, але може їх быти і веце. 



g РЇШІНЯ задач із с. 14-15
 5. довєдна 21, чорны 3, синїх 12, жовтых 6
 8. шваблик, веґетаріан, брезлї, ґулятина, зажыток, астронавт
 9. будучность
 10. 44 
 11. дых
 12. фаребность А 
 13. Біловежа, Микулашова
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