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Мілы дїти, Колысайко вам 
в VI. рочнику Колысочкы 

представить нелем Русинів як 
автохтонный і самостатный на-
род в середнїй Европі, де нас жыє 
найвеце, но і нашу тяжку долю в 
20. сторочу. Спознаєте таксамо 
представителїв літературы Ру-
синів з розлічных країн Европы 
і Споєных штатів Америкы 
(США). Віриме, же якраз в тім 
рочнику ся можете велё ново-
го дізнати – і о собі, і о нашім 
народї, ку котрому патрите і 
Вы (через своїх родічів і старых 
родічів), о нашій історії і култу-
рї. Можете ся дізнати много о 
народї, котрый компактно жыє 
в пятёх країнах середнёй Европы, 
але таксамо як енклава у Войво-
динї – в Сербії, а тыж в діаспорї 
– в США.

-ЛюК-

Юрко Харитун

Курко ряба
Курко ряба, 
сидь на грядї,
ты чубата, 
сидь на клатї. 
А моїй дїтинцї
добрї у постільцї. 

Івета Мелнічакова 

Їжакова
хыжка
В зеленім садочку,
на маленькім бережочку,
ставлять собі їж хыжочку.
Невелику, зато красну,
буде мати свою властну. 
Дотеперь спав лем під буком
а прикрывав  ся з лопухом. 
Скоро буде собі паном
як у ночі, так і рано. 
Варити буде в кухни, 
їсти у їдални,
страва буде в коморї,
а выспить ся у спални. 
А по часї, може, веру,
найде собі добру жену...
Будуть мати і дїтята –
малы, шумны їжачата.
О родину вшытку
буде ся старати,
до коморы сухы грушкы
і ябка зношати. 
Будуть собі нажывати
в ласцї і покою...
Вірьте, люде, тото вшытко
бы барз красне было, 
кобы ся то їжакови
цїле не приснило.  

Літературна рубріка
– русиньска поезія і проза про дїти

Івета Мелнічакова 

І Янкови
і нянькови 
Чудже небо
чуджім медом
пахне ...
Може ся ті на нїм здати
і вшытко прекрасне...
... но хвількове поблузнїня 
сердечку одпустиш,
бо знаш,
же на родне гнїздо
нїґда не допустиш. 

Івета Мелнічакова 

Дїдко, бабка
і курочка

Де было, там было,
далеко то было. 
Жыли собі дїдо, баба,
а з нима курочка ряба. 
Раз курочка похворїла,
Дїдка з бабков засмутила. 
Обидвоє заплакали, 
Ратовати помагали. 
Пришов доктор, лїкы пише,
а курочка собі квоче:
Уж не буду я хворенька,
скоро буду я здравенька.
Занедовго выздравіла,
уж николи не хворїла.
На памняти тото мала,
жебы была довго здрава:
Здраво їсти, велё спати,
дїдка з бабков все слухати.  

ОБСЯГ
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МАКСОВЫ
ПЕРШЫ ЧIЖЕМКЫ

Надышла осїнь. Вiчный колобіг природы. Рiк штo рiк ся все дов-
кола мiняють єднакы части рока: ярь, лїто, осїнь i зима. Тепленька, 
розквітаюча i пахняча ярь, горяче, сонечне лїто,  пестрофаребна 
осїнь i бiла, холодна зима. 

Так як лїто, ай осїнь была в тoт piк тепла, сонечна i суха. Доджiк 
ани раз за довгый час не поросив землю. А як задув силнїшый вiтор, 
лиcтя зо стромiв ся крутило i лїтало надалеко од лїса. Занедовго го 
было повно нелем на дрaзї край лїса, но i на дворах недалекых домiв, 
при котрых ся окрем пестрофаребного листя жовтїла і суха трава.

Дїти, теперь є ярь, лїто, осїнь, або зима?
Якa фарбa пасує яри, лїтy, осени, ці зимi?

Хыжка пiд лїсом
Пiд лїсом стоїть бiла хыжа з червенов стрїхов.  Над хыжов  є лїс. 

Ростуть тaм переважно листнаты стромы. Пiд лїсом у хыжцї жыє 
малый Макс. Дрібненьке хлопя є наймолодшым членом родины і 
найменшым з трёх дїтей. На ёгo головцї свiтить густе як прядиво, 
жовтеньке волося. 

Макс вышов з мамков на двiр і чудовав ся, што ся стало з травов. 
Быв звыкнутый на єй сытозелену фарбу. Одразу трава была якась 
чудна. Таку дотеперь не вiдїв. Не вiдїв зато, бо вiн пережывав іщі лем 
свою другу осїнь. Як ся народив, было то в осени перед роком, быв 
iщi маленьке лялько. Мамка го носила на руках, притуляла ід собі, 
плекала го, перебалёвала i купала. Перешов рiк, пришла осїнь i якесь 
чудо прилетїло з вiтром на траву перед дім. Было того всягды велё 
- на травi, в загорoдї, на ходничку i на дразї - осїннє пестрофаребне 
листя, што попадало із стромiв. 

В єден день пришла мамка з обходу і штось чудне принесла. 
Вытягyє з ташкы ладiчку, возьме Макса на колїна і повiдать:

- Теперь, Максо, отвориме ладічку і штось з нёй выбереме. Макс 
смотрить, як єй мамка отварять.

 - Та то суть, Максо, твої першы новы чiжемкы. Чiжемкы обуєме на 
твої ніжкы і попробуєме, цi тi пасують, - радовала ся мамка. 

Максо зачудовано попозерав на чiжемкы i на мамку. Не протесто-
вав, як їх мамка обувала на маленькы ніжочкы. 

- Но видить ся, же му пасують, - вказує мамка старшым Максовым 
сестрiчкам. Пересвідчує ся, же суть акуратны. 

Марія Шмайдова 

МАКСОВЫ
ПЕРШЫ ЧIЖЕМКЫ

Макс робить першы крокы. Таку обув iщi 
нїґда дотеперь не мав на ніжках. Чiжемкы 
скоро аж до колїнок, мнягонькы, тепленькы 
і легонькы. 

- Белавосива фарба буде добра. Кедь 
будеш ходити по дворї, не буде видно, же 
єсь подупкав по болотї. Но а як прийде снїг, 
та будеме пробовати ходити в чiжемках і по 
снїгу.

 - Максо, ты по снїгу iщi нияк не хо-
див, смiють ся сестрiчкы. Мама зохабила 
чiжемкы Максови на ногах, жебы в них 
пробовав ходити. Вiн собi весело побiговав, 
наперед по кухни горї-долов, смотрив на 
них спереду, зо споду i з боку. Посадив ся 
на землю і ніжкы вшеліяк выкручав, як бы 
їх найлїпше вiдїти з каждой страны. Од-
разу встав і зачав немоторно пiдскаковати. 
Видить ся, же мамка купила iнтересный 
дарунок на ёгo першы народенины. 

Плекала ай вас мамка, кедь 
сьте были маленьке ляль-
ко?1

Попробуйте, дїти, ходи-
ти як кебы по мнягонькій 
травцї. Смотрийте при-
тім на свій хід. Потім ся 
переброджуйте, як кебы 
высокым снїгом. Якый то 
є немоторный хід, гейже?

Што бы сьте вы дали до 
народениновой ладічкы2 
свому братикови, сестріч-
цї, мaмцї або нянькови? 
Што окрем дарунка бы їх 
потїшыло? 

1  Dojčila aj Vás mamka, keď ste boli maličké 
bábätko?

2  do narodeninovej škatule

Авторьска приповідка
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Народны колысанкы
зозбераны Юрком Харитуном

і ёго матїрёв

Дїтя моє любе, 
мій білый голубе,
я тя поколышу,
самого не лишу. 

Чучу-чучу-чучу,
на Бога тя вручу,
на Бога мілого,
голуба білого. 

Дїтинонько люба,
хто тя приголубить?
Кедь не твоя мамка,
што тя міцно любить? 

Дїтино, калино,
лем ся мі розвивай,
сама ся в колысцї,
сама ся колысай. 

Кывай ся мі, кывай, 
понад землю низко,
при тобі все буде
твоя мамка близко. 

Колысочку-м в поле взяла,
а в нїй сына-м колысала.
Сын не хоче іщі спати,
менї треба жыто жати. 

Колыш ся мі, колыш, 
дїтино маленька,
іщі тя колышу,
покы ты легонька. 

Люлю, люлю, люлю,
вшыю ті кошулю.
На кошулю квітя,
бо мі йдеш до світа. 

Бо як будеш тяжка, 
не знаю, як буде. 
Гірше бы то было,
як на ня забудеш. 

Люлю, люлю, люлю, 
вшыю ті кошулю.
На кошулю квітя,
бо мі йдеш до світа. 

Люлю, люлю, люлю, 
дїтино маленька.
А кедь ся мi выспиш,
та будеш міленька....

Люляй, же мі, люляй, 
малы очка стуляй.
І я бы стуляла, 
кебы-м такы мала.

4| Співаме дїтём подля Юрка Харитуна
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Русины суть найзападнїшы выходны Славя-
не, котры ся поселили в Карпатах в минулости 
і котры жыють доднесь  на северных і южных 
схылах Карпат. Компактно, або іщі іншым чу-
джім словом, контінуално, без перервы, жыли 
Русины, як указує мапа, на теріторії пятёх тепе-
рїшнїх штатів середнёй Европы як автохтонне 
жытельство, то значіть оріґіналне жытельство 
теріторії днешнёй западной Україны (до року 
1945 Підкарпатьской Руси), юговыходной 
Польщі, северовыходной Словакії, малой части 
северовыходного Мадярьска і северовыходного 
Румуньска. Теріторія з русиньскыма селами і 
містами ся розпростерать скоро на 18 000 км2  - 
од рїкы Попрад на западї до вышнёго току рїкы 
Тіса і єй притоків на выходї. 

Екзістують тыж меншы теріторії з русинь-
скым жытельством, называны енклавы. Най-

ХТО СУТЬ РУСИНЫ?ХТО СУТЬ РУСИНЫ? векша русиньска енклава ся находить в Бачскій 
части автономного краю Сербії – у Войводинї, 
передовшыткым в околіцї Руського Керестура. 

Русины жыють і в діаспорі3, причім най-
векша комуніта Русинів в діаспорї ся нахо-
дить в Споєных штатах Америкы і в Канадї. 
Америцькы Русины грали вызначну роль в 
процесї народной ідентіфікації Русинів в Ев-
ропі, главнї на Підкарпатю і на Словакії, перед 
роком 1947 і в Польщі. 

Найвекша ґрупа Русинів ся находить в підкар-
патьскій области Україны. Іде о область вышнёго 
Потіся, де ся русиньске заселїня вытваряло по-
для предпокладів науковцїв уже в 12. сторочу. 
На протягу тырваня Угорьского кралёвства 
жыли Русины в Ужскій, Бережскій, Мармарош-
скій і Угочскій століцї, котры надобыли статус 
жуп в 1848-ім роцї і з перерывами екзістовали 
в роках 1849 – 1867, а потім до року 1918. В ро-
ках 1919 – 1939 была теріторія Підкарпатьской 
Руси частёв першой Чехословацькой републікы, 
єдного з найдемократічнїшых штатів Европы, 

3  Діаспора – розсїяня членів даякого цїлку, справила народа або набоженства, в чуджім оточіню, або самых членів народа або набоженства, 
котры жыють розсїяны в чуджім оточіню. 

Заселїня теріторії штирёх держав / штатів середнёй Европы русиньскым жытельством. 

З історії Русинів |5
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котры взникли по Першій світовій войнї. В ро-
ках 1939 – 1944 была теріторія Підкарпатьской 
Руси частёв Мадярьска. З тых часів є знама під 
назвов Карпатьска Україна і од року 1945 до су-
часности ся называть Закарпатьсков областёв 
до року 1991 в Совєтьскім Союзі і в совєтьскій 
Українї, по тім роцї – на Українї як самостатнім 
штатї.

Днесь найчісленїша і офіціално признана 
русиньска народностна меншына жыє на 
Словакії в бывшій Земпліньскій, Шарішскій і 
часточно і в Спішскій жупі – на южных схылах 
Карпат. На їх северных схылах в  лемківскых 
областях юговыходной Польщі жыє по Ак-
ції Вісла (1947) в своїй довголїтнїй домови-
нї лем торзо Русинів – Лемків. Окрем того, 
на юг од Тісы є порозшмарёваных дакілько 
карпаторусиньскых валалів в северній Румунії, 
в области Марамуреш – Бая Маре і Сату Маре 
в Сатмарьскій жупі Румунії і пару розсїяных 
сел в северовыходнім Мадярьску (Мучонь, 
Комлошка). 

Карпатьскы Русины суть потомками 
Білых Хорватів і патрять ід славяньскій час-
ти індоевропскых народів. Як сьме вже на-
писали высше, Русины суть найзападнїшы 
выходны Славяне і жыють на граніцї западных 
і выходных Славян, зато в їх діалектах ся споює 
русиньска лексіка (або словна засоба) – в Поль-
щі, або на граніцях з Польщов – із польсков 
словнов засобов, на Словакії – із словацьков, а 
в Мадярьску, або на граніцях з Мадярьском – 
із мадярьсков лексіков. На Підкарпатю, днесь 
на западній Українї, вплывать на русиньскы 
діалекты далшый выходославяньскый язык – 
україньскый. 

На роздїл од своїх западославяньскых сусї-
дів, хоснують карпатьскы Русины кіріліцю в єй 
новшій формі  – азбуцї. Азбука є писмо Русинів. 
Є то зато, же Русины мають в своїх діалектах 
вшыткы звукы нелем як западны Славяне (тадь 
жыють на граніцї з нима), но передовшыкым 
як выходны Славяне. Такы звукы як и, ы, рь, сь, 
ць, дзь, зь не познать латинка западных Славян, 

зато бы сьме, мы Русины на Словакії, не мали 
переходити на латинку, як ся часто стає. Ру-
синьска азбука має 36 букв, на роздїл од русь-
кой (33) і україньской азбукы (34).

А што ся тыкать назвы нашого народа, або 
ґрецькым словом, етноніма, называме ся Рус-
наками, в минулости – Карпаторосами, Угро-
русами, або і руськыма людми, котры вызнають 
руську віру. Юго- і западоевропскы народы нас 
называють Рутенами. Наш великый будитель 
19. стороча, Александер Духновіч, нас назвав 
Русинами в своїм   гімнічнім стиху – Я Русин 
быв, єсьм і буду, котрый ся став словами на-
шой гімны, но паралелно (або сінонімно) в 
тім стиху придавник русиньскый Александер 
Духновіч хоснує з придавником руськый, на-
приклад: „Русин быв мой отець, мати, руськая 
вся родина, Русины сестры і браты... – під Бес-
кідом – першый воздух руськый ссав і кормив ся 
руськым хлїбом, Русин мене колысав˝. Основне 
є знати, же етнонім Русин ся споює з понятём 
Рус, котре нас зъєдинять з выходным, руськым 
світом. В часї первістного заселїня Підкар-
патьской Руси, была частёв выходного світа і 
велика Кієвска Русь. Карпаторосы были тыж 
частёв выходоевропского світа, но довгыма ві-
ками жыли під владов габсурґской цісарьской 
дінастії і Австро-угорьского цісярьства і по-
тім Угорьского кралёвства, зато сьме ся своёв 
културов, писмом і языком одлишовали і од 
западных Славян, но і од выходославяньскых 
народів – як єден із них. Русиньскый язык 
і в кодіфікованій формі і в формі десяток 
русиньскых діалектів быв і зістає четвертым 
выходославяньскым языком і Русины суть 
четвертым выходославяньскым народом, 
коло руського, україньского і білоруського. 
Окрем писма нас з выходославяньскыма на-
родами зближує і реліґія візантійского обряду, 
котрым ся рядить і ґрекокатолицька і право-
славна церьков. Ку тым двом церьковлям ся го-
лосить векшына Русинів в Европі і в Америцї. 

-ЛюК-

З історії Русинів6|
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Доповнийте слова намісто рісунків

Як сьме ся учіли в часї пандемії Ковіду 19

Дїточкы пришли в септембру до                          .............................. по вакаціях і барз ся тому тїшыли, же зась стрї-

тять сокласників і камаратів, котрых не відїли нелем цїле лїто, но дакотры і цїлый попереднїй школьскый 

рік, бо многы дїти похворїли на Ковід 19. Кедь похворїла векшына дїтей в                    ..........................., мусили ся

учіти діштанчнї, то значіть – через інтернет або онлайн. Каждый мусив мати дома свій                         .....................

 і пересидїв перед ним цїлы годины. І кедь были дїти дома, зачінали ся учіти о                 ..........................  годинї.

Панї            ........................................ зачінала годину контролёв домашнїх задач і потім высвітляла новый учебный

матеріал. Велё хосновала                        ..............................................    .................... , котру могла перепоїти на інтер-

нетову сїть і дїти на образовках своїх почітачів відїли тото, што панї учітелька в скуточній класї написала на 

електронічну таблу. Час скоро убігав при такій інтересній годинї і хоць панї учітелька была реалнї далеко од 

каждого дїтвака, через образовку почітача або нотбука ся відїло, же є цалком близко – в дїтьскій хыжі каждо-

го             .................................. . 

В тот день ся дїточкы на першім ступню основной школы учіли розпознавати якраз час на годинах. Перешло 

пару минут і панї учітелька ся дїтей попросила, кілько є на годинї на образовцї інтерактівной таблы годин. 

               .................. . Дїти зачали одповідати – і правилна одповідь была – пятнадцять минут по восьмій або 

вісем пятнадцять. – А тото є кілько годин? –  просить ся панї учітелька                 .................................  . 

Дїти одповідали вшеліяк, но правилна одповідь была – пятнадцять минут до девятой, або вісем годин 

штиридцятьпять минут. Найлегше ся їм глядала одповідь на                 .................. . Пів десятой. Каждый шко-

ляр одповів на тот вопрос правилно. 

А кедь ся панї учітелька по часї попозерала на годину, котра вісїла в класї на стїнї напроти таблы, было одразу 

уже пів дванадцятой або єденадцять тридцять                   ................... . То быв час, коли ся діштанчне навчаня 

в тот день про дїти скончіло. Поздравили ся панї учітельцї через образовку, но тїшыли ся на далше навчаня 

в своїй рядній класї в реалній школї, котре зачінало вже на далшый тыждень. Предсі лем, через пандемічный 

час похопили, же найлїпше навчаня є тогды, коли можуть сидїти в лавцї коло свого сокласника або своёй 

сокласнічкы і бісїдовати з панї учітельков – прямо, а не через                          ................................................... . 

Но і теперь дома, по скончіню діштанчного навчаня, каждого школяря в кухни біту або родинного дому 

чекав смачный обід, котрый пририхтовала ёго мамка.

-ЛюК-

З Колысайком бісїдуєме і учіме ся по русиньскы
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Наперед дїти спознають 
словный матеріал даной темы. 
Потім ся з нима будеме бави-
ти гру Злата брана. В класї за 
помочі мотузка вытвориме 
„двір". Зато, же дїдо забыв рано 
заперти капуру, вшыткы звіря-
та з двора втекли. Вонка їм але 
было смутно, прото ся хотї-
ли вернути до обыстя. Бабка 
хотїла лем свої звірятка, зато ся 
мусили представити. Выбереме 
єдну пару – злату брану, далшы 
дїти ідуть в рядї і співають про 
них знаму співанку, котру ся 
уже передтым научіли з учі-
тельков. Хто войде до браны, 
мусить повісти назву дако-
трого домашнёго звіряти. Лем 
так ся оно може дістати назад 
домів до обыстя, на „двір". Дїти 
ведеме ку тому, жебы кажде по-
віло інакше мено звіряти. 

Наприклад:
• пес, сука – пся / псята
• коцур, мачка - мача / мачата 
• когут, курка (квочка), куря / курята
• бык / віл/волы, корова,теля / телята
• кінь, кобыла, гача / гачата
      • цап, коза, кізля / кізлята
                 • баран, вівця, овечка / овечкы
                       • ґунарь, гуска, гуся / гусята
                             • качур, качка, кача / качата
                                    • веперь, свиня, паця / пацята

Ґрафомоторічна гра про 3 – 4 рочны дїти

Гра про дїти в школї       



|11

Або знаєте, як жыють
мурянкы / моранґлї / мурванї?

Дїточкы, добрї слухайте, представлює ся нам „пан 
моранґель" і заєдно з тым нам представить і цїлу 
свою родину. 

Агой, я єм моранґель. Жыєме, мы, моранґлї, всягды на 
Земли, окрем поларных областей. Нас, моранґлїв, є веце 
на нашій планетї, як людей. Сьме такы стары творы, 
як были діносавры. Патриме ку мушковинї 4 – а сьме 
сполоченьскы творы, нїгда не жыєме самы. Вытваряєме 
высокоорґанізованы сполоченства або многочісленны 
родины, котры ся споюють до колоній. В них є вшытко 
підряджене строгому порядку. В каждім мурваниску  є 
матка, котра кладе яйця, гвариме їй і кралёвна. Звышны 
моранґлї суть вшыткы в основі робочі мурянкы жень-
ского пола. Кілько мурванїв може быти в єдній родинї? 
Од дакілько десяток по дакілько міліонів. 

Інтересна на нашій орґанізації роботы є кооперація 
і задїлены задачі каждому робочому моранґлёви. Мы 
можеме робити як строїтелї, як вояци, пораїме таксамо 
мурянчану копу – сьме упрятовачками в мурваниску, 
опатровательками, засобователями потравинами... Про-
фесій маєме велику кількость, жебы сьме забезпечіли 
способ жывота цїлой колонії або федерації колоній.

Нашы гнїзда мож обявити в земли, під камінями, 
в порохнавых стромах. Я і мої братя- мурянкы ма-
єме дві очі, котры суть творены великов кількостёв 
малинінькых очок. Нашы груди суть споєны з брїшком 
тононькым погыбливым пасом – єдночленным або 
двойчленным. Бавусы маєме довгы. Ротовый орґан – 
жувачого тіпу. Каждый моранґель має шість ніг. 

Мы сьме барз силна мушковина, можеме переносити 
наклад многораз перевышуючій нашу властну гмот-
ность. Цїлый наш жывот є роздїленый до штирёх етап: 
яйце, ларва, кукла і доросла мушковина – дорослый 
моранґель. 

В многых країнах, нас, моранґлїв, охранюють, тадь мы 
сьме участны в творїню землї 5 – розрушуєме порохнаву, 
дуплаву, згниту непригодну дрывотінь. А барз люби-
ме їсти! Мож повісти, же сьме пажравы! Єдна родина 
червеных лїсных мурванїв зожре за єден день, точно за 
24 годин 15 000 аж 20 000 дрібных мушок. Окрем того, 
мы, мурянкы,  ся жывиме і насїнём ростлин або некта-
ром квіток. Про людей і ростлины можеме быти мы, 
моранґлї, і барз небезпечны, доконця шкодливы. Але 

КОЛЫСАЙКОВА ЗВІРЯЧА ІСТОРІЯ

сьме ай барз хосенны. Выносиме на ростлины вошкы і 
охранюєме їх там. Пасеме вошкы на ростлинах, як кебы 
то была наша „худоба6 ". Кедь є захмурене небо, або кедь 
має падати додж, скоро береме свої „коровкы – вошкы" 
до мурваниска і потім їх зась, кедь выйде сонечко, 
выносиме на ростлину, жебы на нас робили. Жебы з 
ростлин вошкы „выдоїли" чім веце нектару і звышкы 
нам передавали, кыцькаєме їх своїма бавусами на брїш-
ках. Так то маєме мы, мурянкы , краснї выдумане. 

А што робиме в зимі? Дакотры нашы камаратя цїлу 
зиму пересплять. Но іншы суть релатівнї такы актівны 
в зимі, як і в лїтї, но в нижнїх частях мурваниска, під 
землёв. Суть то робочі сорты моранґлїв, котры в зимі 
під землёв чістять нашы „бункы" ці хыжкы і ходбы в зем-
ли, жебы сьме там мали добрый воздух, слїдують мікро-
клімат в нашых хыжках ці ходбах мурваниска. А дакотры 
сорты нашых мурянок выкормлюють ларвы в земли. І 
так собі жыєме, мы, мурванї / моранґлї / мурянкы. І вы, 
Русины, сьте нам дали тілько велё мен, ниякый іншый 
народ нас не называть тількыма назвами. Свідчіть то о 
силнім перепоїню Русинів з природов в своїх обыстях. 

-ЛюК-

4 мушковина - hmyz
5 pôdy
6 dobytok

Чом є то так? 
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Чом є небо синє? 
Зато, же довжка світелной волны, то значіть фіало-

ва часть відїтелного світелного спектра ся розсївать 
приближно 16 раз інтензівнїше як червене світло. 
Выжарёваня синёй фарбы має намного куртшу волнову 
довжку на концю відїтелного спектра, зато ся веце роз-
сївать (ці розшырює) в атмосферї, як червена фарба. І 
так, небо вызерать синє зато, же воздух розсївать фарбу 
з коротков волновов довжков силнїше, як довговолнове 
выжарёваня світла. Кедь є небо захмурене, векша часть 
прямого сонечного світла на землю не прийде. То, што 
доходить, переламлюють водны капкы, котры вісять в 
воздуху. Капок є велё і кажда має свою форму і пере-
ламлює світло по свому. То значіть, же хмары розсївають 
світло з неба і выслїдком є, же на землю допадує біле 
світло. Кедь мають хмары великы розміры, то часть світла 
ся абсорбує і фарба неба є тогды сива.                          -ЛюК-

Знате, же екзістує такый сли-
мак, котрый докаже скакати? 

Такы слимакы не лїзуть, але скачуть на пісковитій 
земли. Таке нетрадічне переміщованя є звязане із 
шпеціфічнов формов їх ніг. Окремы скокы роблять так, 
же половинов довжкы їх тїла ся вышмарять допереду. 

І кедь має смішне названя – шышатець 
ребристый, ёго грубостїнны уліты ся 
колис давно хосновали на выробу камеї, 
што суть прикрасы з вырытым або 
вырїзаным орнаментом. О тім, як тоты 
прикрасы были цїнны свідчіть і то, же 
камею із шышатця даровав римскый 
пановник Цезар еґіптьскій кралёвнї 
Клеопатрї.                                            -зц-

Знате, як ся чістить
морьскый їжак?

Но, не має то бідняк легке, бо меджі коляками ся му 
всїдать много смітя і прижывників. Лемже морьскый 
їжак собі з нима знає добрї порадити. Меджі коляками 
має много дрібных клїщат, котрыма собі їх старостливо 
выщіпує а фалаток по 
фалатку роздробить на 
смітя, котре наконець 
высыпле вшытко
до моря.                     -зц-

Знате, котре звірятко бывать
в найчістїшій норї?

Много звірят собі утримлює нору чісту, але першу 
цїну за чістоту бы здобыв борсук7. Дорослы борсукы ре-
ґуларно обкладують нору свіжов сухов травов і листём. 
Доконця выгрїбають шпеціалны дїры далеко од норы, 
котры цїла борсуча родина хоснує як бударї.                 -зц-

Ребусы і задачі Зденкы Цітряковой

7 jazvec

8 12 7 3 10
Є ГО НУ В ЗИ
5 11 15 6 9
ТЇ МІ Є ГАЙ В
13 2 14 4 1
ЛО ХТО ДУ ЛЇ ТОТ

Прочітай народну пословіцю по складах подля чі-
сел од найменшого по найвекше і запиш до шорика. 

Порахуй, кілько коцок треба, жебы мож было 
поставити таку фіґуру.

Чом є то так? 
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Ох, ох розсыпав ся горох

а зачнуть го зберати,

аж як буде світати.



Найперше ся  гадала,

пак цїлу ніч плакала.



Покы має листы свіжы,

на конарях му сидять їжы.

Кедь упаде їж на личко,

знесе руде яїчко.

Прийдеш на то, якы слова суть зашіфрованы в анаґрамі?

Порахуй, што має быти на місцї знаку вопроса. 

Прийдеш на зашіфрованы слова
в словнім ребусї?

Повторь
рісунок:

Ребусы і задачі Зденкы Цітряковой
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Днесь уж час так скоро утїкать, же люде цалком 
забывають оддыховати. Жебы нам мало што припо-
мянути, же нам треба і оддыхнути, так собі выробиме 
лїнюха, котрый в тім має велику практіку. Можеме собі 
го завісити на лустер або на фірганоґ, так жебы сьме на 
нёго відїли. Но таксамо нам буде припоминати, же все 
оддыховати не можеме, треба нам і штось робити, дашто 
ся учіти і даґде ся посувати, бо зістанеме вісїти на єднім 
місцї, як тот наш лїнивый лїнюх.  

БУДЕ НАМ ТРЕБА

картон, пензликы, фікскы – чорну і ружову, або червену, 
блайвас, темперову або акрілову білу фарбу, клей на дере-
во, ножычкы,  деревяны щіпцї 

ПОСТУП:

1. Найперше собі на картон блайвасом накреслиме 
обрисы лїнюха. Вызерать як велика фасоля. Але помочі 
собі можеме так, же обрісуєме штось округле, напри-
клад, погар. Потім тоты кругы споїме загнутов лініёв. 
Жебы было видно, же лїнюх є зогнутый. Кедь маєте 
дость картону, можеме собі накреслити гнедь двох, жебы 
ся вішали на себе.

ЛїнюхЛїнюх

2. Теперь собі обрісы обтягнеме грубов чорнов фіксков, 
або чорнов фарбов. Почекаме, докы нам засхне. На-
слїдно можеме з картона лїнюха вырїзати так, жебы нам 
зістало чорне орамованя.  

3. Кедь маєме лїнюха вырїзаного, можеме му накресли-
ти тварь. Тота, кедь є накреслена блайвасом, вызерать як 
ябко.

4. Теперь тоту часть замалюєме білов темперовов, або 
акріловов фарбов. Таксамо білов фарбов на спіднїй части 
нарісуєме серсть. Натягаме лем білы чаркы.

Зробте собі самы 
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5. Кедь нам засхне фарба, можеме блайвасом накресли-
ти очі.

6. Перманентнов чорнов фіксков вымалюєме очі так, же 
кулькы в серединї охабиме білы. А зробиме до них лем 
меншы чорны точкы. 

7. Ружовов, або червенов фіксков лїнюхови домалюєме 
рот і ніс. А зістає нам уж лем доробити лабкы.  

8. Наконець нам зістало зробити лїнюхови лабкы. 
Обтягнеме деревяны щіпцї довкола чорнов фіксков а в 
місцї, де ся щіпець припинать зробиме дві чаркы. Тоты 
творять ёго палцї. Деревяны щіпцї в місцї, на котрім 
стискаме (з внутрїшнёго боку), натреме клеём на дерево 
і прилїпиме на нашого выстригнутого лїнюха. 

9. Кедь нам засхне клей а лїнюхови тримлють добрї 
лабкы, можеме го прикапчати на фірганоґ, на лустер, ці 
на даяку квітку. Подля того, де нам буде найвеце пасова-
ти і де го хочеме мати.

Наш лїнюх є уж готовый. Также не забудьте оддыховати, 
але не будьте цалком як лїнюхы, жебы сьте не зістали 
„завішены" на єднім місцї довгу добу, бо вам утече час, 
котрый можете вывжыти на штось хосенне. 

-зц-

Зробте собі самы |15
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РЇШІНЯ ЗАДАЧ: 
•	 Тот	хто	в	лїтї	гайн

ує,	в	зимі	голодує.	

•	 дезен,	інтернет,	м
окасіны,	педікура,

	

целофан, ялічка

•	 12
•	 14
•	 звізды	на	небі

•	 буря
•	 ґаштан
•	 астроном,	мірно,

	мнясо,	місто,	ясно
-

та, сторона, аронія, нота, стром, оса, 

сорта, ...

•	 санкы,	носорог

•	 4
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