3. 1. крім живоії душї, 2. пастухами, 3. над полонинами, 4. овець, на
полонину, 5. до лісу, їх, 6. псам, 7. тебе
4.
1. Погнали брати овець на полонину. Пасли через цілу весну й літо. А
як прийшла осінь, зібрались в село. Лиш стали спускатись з гір, як
піднялася буря. Вівці втекли до лісу, і ніяк пастухи не могли їх звідтам
вигнати. Прийшлося заночувати в лісі. Стали розводити багаття, щоби
зігрітись і висушити одяг. Якось назбирали попід колодами сухого
листя, розвели вогонь, зварили вечерю, а потім лягли й стали по черзі
казки розповідати. Довго їх повідали, аж поки сон їх не зморив. Раптом
чують: хтось в лісі кричить:
— Буй, бу-у-уй!
2. Йшли брати цілу ніч, а на ранок прийшли до велетенських скель.
Песиголовець загнав овець в сарай, а братів замкнув в сінях. Сидять
брати й не знають, що песиголовець розклав в печі вогонь, щоби
засмажити на ньому котрогось із них, а то й всіх зразу. Як піч добре
розтопилась, прийшов песиголовець і став вибирати, котрого з братів
взяти. Айбо були всі три такі худі, що вирішив песиголовець їх трохи
підгодувати спочатку. А сам тим часом пішов в сарай, вибрав двох
жирних овець, засмажив і з’їв.
3. А Микола випустив овець з сараю, знайшов братів, і пішли вони
додому. Були вже пастухи недалеко від села, як побачили, що женуться
за ними інші песиголовці. Але брати швидко перейшли з вівцями річку,
і песиголовці не змогли їх наздогнати.
5. 1. з, до, 2. на , зі, 3. з, на, 4. під, 5, з, 6. по , 7,на, 8, на, 9. крізь
6. немає ні одного
7. прийшла, погнали, втікли, вигнати, підете, пішли, йшли, прийшли,
прийшов, пішов, бігати, підійти, ходи, війти, пішли, прийшли
8.

1. . Були вони такі бідні, що крім живої душі нічого не мали.
2. Лиш стали спускатись з гір, як піднялася буря.
3. Стали розводити багаття, щоби зігрітись і висушити одяг.
4. Довго їх повідали, аж поки сон їх не зморив.

5. Микола першим оговтався і крикнув псам, щоби песиголовця
нагнали. Але пси песиголовця не чіпають.
6. Брати мовчать, не знають, що мають казати.
7. Сидять брати й не знають, що песиголовець розклав в печі
вогонь, щоби засмажити на ньому котрогось із них, а то й всіх зразу.
8. Як піч добре розтопилась, прийшов песиголовець і став
вибирати, котрого з братів взяти.
9. Айбо були всі три такі худі, що вирішив песиголовець їх трохи
підгодувати спочатку.
10. Став він думати, як би вберегтись від напасті.
11. А як минув перший страх, то став думати, як має обдурити
песиголовця
12. . Вибіг так швидко, що й двері не закрив

