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Літературна рубріка
Меланія Германова  

Старость
медведиків
Ішов медвідь – Мацко
з дїточками спати,
бо настала зима – 
час одпочівати. 

А зимонька – зима
снїжком світ покрыла,
жебы під снїжочком
їм тепленько было. 

Сплять Брунчата, харчать,
довго будуть спати...
а на Святый вечур
став доджік падати. 

Што же ся ту дїє?
Што же ся ту стало?
Намісто снїжочку,
доджіком нас злляло. 

Даяка перинка 
бы їх потїшыла,
чекали снїгову, 
а доджова была. 

Плачуть, нарїкають,
зима на лабочкы,
зышла бы ся вшыткым
снїжна периночка. 

Лем не плачте, Брунькы, 
мы вам поможеме,  
снїгову перинку 
до лїса пошлеме. 

Знайте єдно, дїти:
Вдяка вам за тото, 
же знате у бідї
другым помагати. 

Меланія Германова  

Mоє мено
Моє мено – то Словеньско,
моє мено – родный край, 
моє мено – то русинство,
моє мено – сердця рай. 

Моє мено – небо синє, 
моє мено – Отче наш, 
вшытко, што коло нас жыє,
каждый, кого в сердцї маш. 

Моє мено – то здравічко,
памнять, розум – божый дар,
моє мено – родиночка,
єй з дїтинства в сердцї мам. 

Красны вшыткы приповідкы, 
але тота – чудована,
люблять єй чітати вшыткы, 
тота  вам на роздуманя. 

Повіджте мамі, нянькови,
няй о тім думають они. 



Марія Кундратова 

Мої стишкы 
і пригоды з 
Біловежы
Слово за Біловежу

Чуйте, люде, зблизка і здалека, 
як наша Біловежа на тім місцї взникла. 
Наша Біловежа в долинї ставляна, 
Жыють ту Русины од давна-прадавна. 
Біловежа міла, ты єсь наша мати,
што мы бы ся Тебе хцели позвідати?
Повідж, як єсь ся Ты донедавна мала,
якой єсь радости, ці жалю зазнала? 

Тяжко я ту жыла а і бідовала,
но радости єм ся, вера, дочекала. 
Была-м деревяна, уж єм мурована,
Єм велике село, як вымалёвана. 

А за тото вшытко кому дяковати?
Пану Богу, же днеська можеме
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уж веце як 660 років 
у покою святковати. 

Іщі раз Вам, пане Боже, 
за вшыткых Русинів дякуєме, 
же і наш русиньскый язык
в селї тыж утримуєме. 



Мілы школярї
Я бы Вам свій стишок 
наспамнять повіла, 
радше го прочітам, 
бы-м ся не змылила. 

Як сьме мы до першой 
класы наступили, 
родічі нам на книжкы 
куфрикы купили. 

Нянькове през зиму 
з кошиками до світа ходили,
а потім нам і парадны ташкы 
на книжкы купили. 

През лїто сьме з коровами 
на пашу ходили.  
Там сьме карты грали,
коровы аж вечур 
домів сьме пригнали. 

А през зиму сьме ся 
долов выгоном 
на копаніцях возили.
Аж на  Бубнарёвім гноїску 
сьме ся заставили. 

Рочкы в сельскій школї 
скоро ся минули,
до Бардеёва, до мещанкы 
сьме поодходили. 

Там сьме барз рады ходили,
бо нас на автобусї возили. 

Но кедь дашто в школї 
сьме часом не знали,
такой нас вчітелї 
за уха тягали. 

Днеська мають учітелї 
заказано бити,  
а дїти, што хотять, 
то будуть робити. 

А теперь сьме собі 
лем поспоминали,
якы то жыванства 
сьме повыстраяли. 

По штиридцять восьмох роках 
стрїтнутя сьме зробили
і на стары часы 
сі поспоминали. 

А вы, нашы мілы школярї, 
вшыткы розумны будьте,
на наш родный язык 
нїґда не забудьте. 



Александер 
Духновіч
Наш будитель Александер Духновіч
жыв в Біловежі од 1834-го до 1838-го 

року.
Він пришов до Біловежы 

священником быти, 
Но і до школы дїти пришов вчіти. 

В Біловежі барз людём помагав,
котры не мали на хлїб, та він їм го 

давав.
Радше сам ся обышов з малом, 
на ёго рокы нашы предкове 
довго споминали. 

Ты ту жыв у своїм родї,
выховав єсь многых 
в русиньскім народї.
Добрї, честно, справедливо жыти, 
учів єсь нашых предків.
Мудры Ты думкы мав 
і щіры слова гварив, 
зато в нашых сердцях 
навсе-сь ся прославив. 

А. Духновіч ся народив в 1803-ім 
роцї, 

умер в 1865-ім. 
Кедь пришов до Біловежы, 
мав лем 31 років,
кедь умер, сповнило ся му 62. 

Меланія Германова  

Ты не Паця,
ты Свиня
Свиня ся під дубом наїла жолудїв,
так зачала грызти і скору на дубі. 
А на вершку дуба сидїла Ворона – 
Так на тото Паця закрічала она: 
Дай покій тій скорї – од сонця го 

хранить,  
бо кедь ю погрызеш, та го Дикый 

зранить. 

Тобі што до того, Вороно проклята,
старай ся о себе і о Воронята. 

Мі до того велё, мам гнїздо на дубі, 
а у тім гнїздочку – мої дїти любы. 

Та ся о них старай, о свої Воронята
а я дале буду скору огрызати. 
Як огрызу скору, та буду корїня,
то  моя робота, я єм Панї Свиня.

Ці знаш, же корїня – то є жывот 
строма?

Так на ню скрічала із дуба Ворона. 

Мій жывот – жолудї, а ту є їх сила.

З дуба закрічало: – Ты не Паця, ты 
Свиня. 

А вам дїти, дїтинята, хочу аж дві рады 
дати: 

Тота перша – же никого Свинёв на 
треба назвати.

Тота друга – У природї так ся 
заховайте,

кажду травку і конарик у нїй 
дозерайте.
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Коли ясна звізда
з неба засвітила, 
[тогды Пречістая Дїва
сына породила.]

Як го породила,
так Єму співала, 
[Люляй, люляй, Сыне божый, 
бо я бы барз спала.]

Почекай, мамочко, 
єдну годиночку, 
[докы я Ті не принесу
з рая пеленочку.]

Ой, Сыну, мій Сыну, 
ці бы ты так зробив, 
[не минула годиночка, 
як Ты ся народив.]

Мамко моя люба, 
Ці бы ты вірила, 
[же я створив небо, землю, 
і вшытко створїня.]

Возьмый, Петре, трубу, 
затруб Пану Богу,
[же ся Сын Божый народив, 
слава Пану Богу.]

Доповнийте слова намісто рісунків.

Была раз єдна русиньска школка
Была єдна                        , до котрой ходили русиньскы дїти. До той школкы приходили                            рано около

восьмой годины. Пятьрочны або і шістьрочны дїточкы ходили до школкы і зато, жебы ся приправили на вступ 

до основной школы. Панї учітелькы їх на основну школу приправлёвали помочов ґрафоморічных гер – учіли 

їх писати волновкы, чары, кругы, трикутникы, або квадраты і так їх учіли нелем писати, но і розпознавати 

вшыткы ґеометрічны формы. З помочов                   учіли дїти раховати – зраховати, одраховати, а з помочов

дїтьской             на інтерактівній таблї їх учіли дїлити, насобити, но наперед їх мусили навчіти прочітати             .

Кедь ся дїти научіли розпознавати чісла, панї учітелькы їх поступно приучали і ку розпознаваню великых 

і малых друкованых                      в азбуцї. По дополуднїм заместнаню дїточкы зъїли десяту, котру їм приправила        

                  школкы. По такім важнім навчаню, котре ся в матерьскых школах зве заместнанём, ся дїточкы барз 

рады бавили, як вшыткы дїти в школках, з                      ,                                ,                  і многыма  далшыма грачками.

Попкы клали до                    і ходили з кочариками по цїлій класї, як бы то было даґде на уліцї. Попкы были про 

них їх лялька, учіли ся попкы вболїкати і перезлїкати і так їм барз скоро зышов день в школцї. З кочариків 

попкы повыберали і повкладовали їх до                               . Або ся бавили з ваґониками їх желїзнічной драгы,

або бігали з автічками по цїлій класї, або ставляли свої ставбы із                                   , бо дакотры із дїтей будуть, 

бізовнї, ставителї. Потім учітелькы дїти повболїкали і пішли з нима на школьскый двір, де собі побігати, по-

гомбати ся на гомбалках або пошмыкати на                        . На дворї выголоднїли і тїшыли ся на добрый обід. 

Меджітым, як ся школкарици набавили в класї і на дворї до сыта, панї                   їм наварила смачный обід, 

котрый зъїли в малій школьскій їдални. Як ся наїли, пак ся умыли, повызлїкали, вболокли ся до 

і пішли спати на дві годинкы. Дїточкы в школцї спали на своїх малых деревяных                              , на котрых 

ся їм снили красны сны. Жебы добрї заспавали, панї учітелька їм все чітала з привовідковой книжкы – 

русиньскы приповідкы і прикрыла їх легонькыма паплониками. Головкы собі положыли на мнягонькы заго-

ловчата. Ёй, як ся солодко спало на такых школкарьскых постільках по тількій школкарьскій роботї. 

Кедь дїточкы пополїдне повставали, повболїкали ся, зъїли оловрант, повторили гры із дополудня і чекали на 

свої мамкы або няньків, жебы могли піти домів. А на другый день – зась прийти до школкы.                    –ЛюК–

З Колысайком бісїдуєме і учіме ся по русиньскы

КОЛИ ЯСНА ЗВІЗДА
народна колядка



6| З найстаршой історії выходных Славян в Европі 

В 30-х роках 9-го стороча в долинї рїкы Моравы осно-
вав западославяньскый князь Моймір державу, котру ёго 
наслїдници Растїслав і Святоплук розвинулу до Велико-
моравской імперії. На концю 9. стороча были частёв 
Великой Моравы – Чехы, Морава, Сілезія, Словакія, 
Малополща, Лужіця в Нїмецику і Панонія в Мадярьску. 
Велика Морава досяговала теріторію заселену Білыма 
Хорватами на северных схылах Карпат. Набоженьскы 
на Велику Мораву впливала передовшыткам Візантійска 
імперія, котра ся од добы приятя хрістіанства за офіціал-
не штатне набоженство снажила обернути розмаїты 
поганьскы народы Европы на хрістіанство. Векшына на-
родів келтьского, ґерманьского і славяньского походжіня 
так од 5. дo 10. стороча перешла на хрістіанство. 
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Візантійска місія

ВЕЛИКА СХІЗМА

В роцї 1054 была першый раз перерушена єдность хріс-
тіанства - великов схізмов4. За царіградьского патріархы 
Михаіла Керуларія і римского папы Лева IX. дішло ід 
взаємній екскомунікацї і роздїлїню общой церькви на за-
падну – католицьку, і выходну – візантійску. А кедь в роцї 
1301 в Угорьску вымер род Арпадовцїв, їх місто забрала 
дінастія Анжуовцїв з Неапола, котра не была приязно 
наклонена візантійскому обряду. Зачала сістематічна 
латинізація. Поставлїня хрістіан выходного обряду ся  в 
Угорьску згіршовало, аж наконець стратили набоженьску 
слободу. Поступно зачали заникати візантійскы монастырї 
і переходили на латиньскый обряд. 

ЗНАЧІНЯ МІСІЇ КОНШТАНТІНА
І МЕТОДІЯ В РОЦЇ 863

Приход візантійской місії Конштантіна і Методія в 
роцї 863 має необычайне значіня про зрод славяньской 
духовности, писма і културы. За дакілько років припра-
вили достаточну кількость містных адептів на священи-
ків і єпархів. Подля взору конштантінопольской академії 

Князь Растїслав

Князь1 Растїслав, котрый пановав на Великій Мораві 
в роках 846 – 869, ся снажив не стратити свою політіч-
ну слободу приходом латиньскых місіонарїв із западу, 
пожадав візантійского цісяря Михала III., жебы му 

1 князь - по словацькы: knieža
2 Wichinga
3 biskupstva

послав учітелїв, котры бы учіли людей хрістіаньскій вірї 
в їх языку. Цісярь Михал III. послав на Велику Мораву 
в роцї 863 братів Конштантіна і Методія із Солуна в 
Ґреції. Братове походили з важеного ґрецького роду, но 
їх мати мала быти Славянков із Мацедонії. На теріторію 
Великой Моравы пришли братове через Булгарію і при-
несли із собов першу славяньску книгу і часть остатків 
святого Клімента. До славяньского языка переложыли 
літурґічны книгы і посередництвом них ся на теріторію 
Великой Моравы дістав візантійско-славяньскый обряд. 
Місія тырвала скоро пять років і в єй протязї конверто-
вали на хрістіанство Мораване і іншы Славяне, котры 
жыли на Великій Мораві. 

В роцї 867 навщівили Конштантін і Методій папу 
Гадріана II., котрый быв согласный з їх пожадавков, жебы 
старославяньскый язык быв признаный за літурґічный 
язык і міг ся хосновати в церьковлях на літурґіях. 
Старославяньскый язык ся тогды став четвертым 
літурґічным языком на світї (попри гебрейскім, латинь-
скім і староґрецькім языку). Два рокы потім на важну 
хвороту вмер Конштантін, котрый перед смертёв прияв 
мено Кіріл. Папа булов „Gloria in excelsis Deo“, котру 
адресовав великоморавскым князїм, меновав Методія 
за архієпарху Панонії. По смерти князя Растїслава на-
ступив на трон ёго сыновець Святоплук, котрый під 
впливом Вікінґа2 і латиньского клеру на Великій Мораві 
не мав про місію братів Кіріла і Методія похоплїня. Папа 
Ян VIII. в роцї 880 зась потвердив Методія за паноньско-
го, но і моравского архієпарху, а потвердив і хоснованя 
старославяньского языка як літурґічного языка. 

По смерти Методія в роцї 885 краль Штефан V. за 
адміністратора великоморавской єпархії3 выменовав Ві-
кінґа, а наслїдователїв Кіріла і Методія із країны выгнали. 
Дакотры были проданы за рабів, іншы одышли до Чех, 
Польщі, но найвекшу часть выкупив на венеціаньскім тор-
гу рабів богатый булгарьскый князь. В Булгарьскій імперії 
Методіёвы і Кіріловы ученици продовжовали в їх роботї. І 
наперек выгнаню славяньскы літурґії на теріторії Великой 
Моравы надале служыли, бо низшый славяньскый клерус, 
главнї в періферных областях, міг зістати. 

Двоми прихыленцї солуньскых братів, Клімент і Наум, 
вытворили в Булгарії про Славян простїше писмо, котре 
было основане на ґрецькых бувках – кіріліцю. В наслї-
дуючіх сторочах єй перевзяли вшыткы народы, котры 
прияли выходный візантійскый обряд.

Святый Методій і Святый Кіріл

4 schizma (gr.) – схізма є церьковный розкол, роздїлїня церькви подля рітуалных роздїлів. Найзнамішов схізмов є 
велика схізма меджі западнoв і выходнов церьковлёв, котра взникла в роцї 1054. Нескорше схізмов  в западнім 
хрістіанстві быв взник протестантьской церькви. 

основали в роцї 864 вызначну школу на Дєвінї, вдяка 
котрій выховали цїлу ґенерацію просвітителїв (Клімент, 
Ґоразд, Наум, Сава, Анґеларь…). Тоты мали забезпечіти 
културну і набоженьску незалежность Великой Моравы 
oд Франьской імперії. Была скуточнов філіалков Маґна-
урьской высокой школы. 

Шырїня кіріліцї нескорше вызначнов міров вплива-
ло на вшыткы выходославяньскы народы, враховано 
Русинів. Правдоподобно в тім часї посередництвом 
наслїдовників Кіріла і Методія ся язык – кіріліця і 
візантійскый обряд шырив і на теріторії днешнёй 
выходной Словакії. Рівнак як в 9. сторочу, так і у форму-
ючім ся Угорьску, грала кіріліця вызначну роль в области 
освіты. Церьковный славяньскый язык ся і на теріторії 
Русинів, в оточіню выходного обряду, розумів як на-
роду зрозумілый язык. Доконця в половинї 19. стороча 
ся русиньскы народны будителї на челї з Александром 
Духновічом снажили завести церьковный славяньскый 
язык як літературный язык Русинів. Русины на Словакії, 
но і іншы выходны і южны Славяне, доднесь вжывають 
управлену форму того писма, такзвану азбуку, а то і в 
світьскій области. 

–ро– і –ЛюК–
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Марія Ґірова Васькова 

Родне гнїздо
Кедь ся в Руськім рано
сонїчко вказало, 
коровкы на довбід
на лукы ся гнало. 

За вочередёв ся йшло,   
од хыжы до хыжы, 
на каждого ся ушло
без даякой хыбы. 

Стары зачінали,
на пашу выганяли,
молоды їх потім
вшыткых вычеряли. 

На тім полю мілім,
што ся лем не дїло!
Бавили ся дїти
як ся їм хотїло. 

На „піґу" о „фіґу",
на крутку лоптову,
з  кульками по траві
з казками в голові. 

Так сі речовали
дїточкы міленькы,
складовали притім
рученькы біленькы. 

„Шавел, Павел, Микулка
гребе глину як курка,
выгріб собі ямку,
нашов собі шапку,
шапка была протята,
сїдали на ню потята."

Або:
„Миколайко стратив яйко,
гусярь йшов,
тай нашов."

А дївочкы ворожыли:

„Бобрунка, бобрунка,
де є твоя жунка?

Ці горї, ці долов,
ці під чорнов землёв?
Полеть там,
де я ся оддам."

Кедь вогник не хотїв горїти,
так стали бісїдовати: 
„Жобрак – калїка,
дай нам, Боже, огника!"

Ай приказкы приказовали:
„За царя Тимка,
коли была земля тонка,
царь землю з палцём пробив,
тай ся воды напив."

Потім іщі вшеліякы
гры выдумовали,
коровкы так, вера, не раз
домів не пригнали. 

Ёй, што было крику,
што ту было биткы,
малохто розумів
нашы мілы дїткы. 

А дома требало
найменшых бавити,
ручкы складовати
і з нима тляпкати:

„Тяпы ручкы, тяпы,
підеме до бабы,
од бабы до дїда,
там нам дадуть хлїба."

А кедь дїтя мале
і дале плакало,
на утїху ся му
 і таке співало:

„Плач, плач,
дасть ті бабка колач!
Вый, вый, 
дасть ті бабка помый!"

Так сьме выростали
вшыткы у покою,
забыти ся не дасть
на долину свою. 
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Дїточкы, днесь Вам
приближиме даякы інтересны 
факты зо жывота їжаків

Їжакы суть в загородах барз хосенны.
Послухайте, чом.

Їжак, котрого обычайнї стрїчаме в нашім кліматічнім 
пасмі, называть ся Їжак темный (Erinaceus europaeus). 
Патрить меджі 15 - 17 сорт їжаків з цїлого світа.

Їжак є в загородах барз хосенный зато, же нам 
помыгать боёвати проти шкодцїм. Бо хоць вызерать 
міруміловно і розтоміло, в скуточности є то 
некомпромісный ловець. Докаже забити веретелніцю 
і ужовку, пожре і ящурку, жывить ся тыж ларвами, на-
приклад, пандравами  хруща, не огордне ани слимака-
ми і зато барз помыгать маїтелїм загородок і садів.

10 інтересных фактів o їжакови: 
1. Тїло їжака хранить 5000 - 7000 острых колючіх 

піхлячів / іголок, котры ся безперерывно обміня-
ють, подобнї як наше волося. 

2. Їжак має барз слабый зрак, і зато ся при гляданю 
потравы і ловлїню орьєнтує передовшыткым 
ексцелентным слухом і нюхом. 

3. Їжак при слїджіню за потравов і нюханю вер-
тить носиком. Кедь чує даяку арому, котра ся му 

залюбить, зачне вылучовати з піхлячів таёмну те-
кутину, котра ся подобать на слины, но о котрій 
знають науковцї барз мало. 

4. Малы зістають з матїрёв 4 – 7 тыжднїв, в протязї  
котрых їх мусить мати-їжачіха охранёвати, бо їх 
може напасти старый їжак і пожерти їх. 

5. Ани матїрь малых їжачків не мусить быти невин-
на – кедь свої малы не спознать, зожре їх. Якраз 
зато бы сьме не мали рушати гнїздо молодой 
колячой родинкы і «наказити» гo своїм пахом.

6. Окрем того, же їжак докаже уловити гадину 
своёв шыковностёв і бранити ся вдяка піхлячі-
кам, векшына їжаків може быти проти гадячому 
їду імунна. 

7. Через сезону ся тїло їжака зогрївать на 35°Ц, в 
зимі протягом гібернації або зимушнёго сна ёго 
теплота впаде і під 5°Ц.

8. Їжак докаже за секунду пробігнути скоро 2 
метры! 

9. Їжачікы ся родять без іголок, што може уже 
давно знаєте. Фасцінуюче але є, же пару годин  по 
народжіню зачінають видително рости.

10. До клубяти піхлячів ся їжак скрутить тогды, коли 
ся чує быти огроженый, но і в часї сна. Малы 
їжачата іщі не знають вытворити доконалу колячу 
кулю, і так ся не докажуть достаточно ефектівно 
бранити і хранити. 

Марія Кундратова  

Їжачок
Хвалить ся їжачок дїтём:
Не бою ся никого,
жыю собі в лїсї,
коло дому будьякого.

Кормлю ся мышами,
но і овоцинов, дынёв.
Напю ся молока дакого,
не старам ся о никого. 

Кедь ня люде порушають,
до клубяти ся поскручам,
і хоць не шыю николи, 
ігол мам на хырбтї до волї. 

Під дубочком ці лїсочков
вдень і вночі собі лїгам,
а кедь уж заспати хочу,
та ся до клубяти сточу. 
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Знате, же з доджом можуть 
падати і жабы?

Дакотры хмары вызерають, як кобы были з ваты – але не 
суть. Хмары суть вытворены з міліарды капочок воды і 
крішталиків леду, котры суть такы малы і легкы, же полїту-
ють у воздусї. З хмар падать тогды, кедь ся капочкы воды в 
хмарї зачнуть споёвати. Збівшують ся і суть штораз тяжшы, 
аж покы не суть натілько тяжкы, же уж не годни лїтати у 
воздусї. Зато падають на землю у формі доджу. А чули сьте 
уж даколи, жебы намісто доджу падали жабы або рыбы? 
Вераже і тото ся стає. Унікатно силный вітор, наприклад, у 
формі віру, даколи може выссати звірята з рыбника. Тоты 
пізнїше падають на інше місце вєдно з доджом на землю. 

Знате, чом пчолы носять жовты ногавіцї?

Пчолы самы пель не їдять, але таков потравов кормлять свої ларвы. 
Пчола робітніця має на заднїй лабцї шпеціалный кошарик, котрый 
служить на збераня пелю. До нёго замітать і громадить пель з квіток. 
Даколи сі наложить цїлы баликы а з такым наложеным кошариком 
пчолка вызерать, як кобы мала жовты ногавіцї. То, же ся пель по пути 
не розсыпле пчолка забезпечує тым, же го напущать медом, жебы ся 
злїпив. А знате на кілько квіток мусять пчолкы сїсти, жебы выробили 
100 ґрамів меду? Є то коло міліона квіток. То значіть же мусять при-
нести 15 000 повных кошариків. Пчолы даколи мусять перелетїти і 8 
кілометрів ід жрїдлу нектару, бо не все мають луку з квітём близко улія. 
В такім припадї мусять перелетїти і 46 000 кілометрів, жебы наносили 
пель на выробу 100 ґрамів меду. 
То є тілько, як кебы облетї-
ли цїлу землекулю. 

Знате, што было
скорше?vКурка або яйце?

Самособов, же яйце. Яйце поряднї передбігло курку. Обявило 
ся тогды, коли ся обявили першы звірята на сухій земли. У водї є 
зародок храненый перед высушінём, но на суху потребує охрану 
– скоряный міщух, роговину або шкаралупу. Так ся можуть плазы 
хвалити першыма яїчками, котры были на Земли уж в тых часох, 
коли іщі по птахах (не бісїдуючі уж о курках) не было ани стопы. А 
знате, як ся курятко дістане з яйця? Кедь сьте відїли мале курятко, 
мусили сьте ся задумати, як ся могло в такім малім обалї рушати, а 
наконець выклювати. Лемже куря є до яїчка так натїсно забалене, же 
в нїм нияк клювати не може. Але природа го выбавила шпеціалным 
отварячом. Курятко має на зобачку малу выпуклину, котра ся 
называть яйцёвый зуб. Тот зуб тискать на стїну шкаралупы а кедь ся 
му тїло в яїчку оберне, перерїже яйцёвым зубом шкаралупу. Потім 
му тот надбыточный зуб по дакілько днёх сам одпаде. 

Прочітай народну пословіцю по складах подля чісел од 
найменшого по найвекше і запиш до шорика. 

11 2 5 10
КРИ ВИ ПИ КА

9 1 4 8
СТЕЖ ОД І ВАТЬ

7 12 3 6
БЫ ВА НА ВА

Прийдеш на то, якы слова суть зашіфрованы в анаґрамі?

Порахуй кілько коцок 
треба, жебы мож было по-
ставити таку фіґуру.

Выберь собі 6 розлічных фареб, придїль каждій фарбі 
дакотре чісло в кружочку і вымалюй го. Потім вырахуй 
приклады і подля того, якый буде выслїдок, поужый 
фарбу, на основі того, яке чісло їй є придїлене.

Порахуй што має быти на місцї знаку вопроса. 
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