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Rómk Drzeżdżónk

Bë nie zabëc mòwë starków

Negò dnia Mariolka długò nie przëchôdała dodóm, le mëma wcale sã tim nie jiscëła, bò wiedza, że
ji córeczka je pòd dobrą òpieką.
Bëło ju pò piąti, czedë Mariolka w towarzëstwie
swòji szkólny wrócëła z rozegracëji.
– Baro gratulëjã córczi – rzekła na przëwitanié
szkólnô do mëmë. – Chòc malinkô, równak zdolnô.
– Dzãkùjã. Jakùż nemù mòjémù dzéwczątkòwi
szło?
– Në cëż, niech Mariolka sama ò tim òpòwié –
rzekła krëjamno szkólnô, z ùsmiéchã sã òddzãkòwała
a wëszła.
Mëma niecerplëwò wezdrzała na córeczkã, chtërna stoja w dómikù ze spùszczoną głową:
– Mariolka, në jakùż bëło? Pò twòji smãtny mùni
widzã, że të nie jes zadowòlonô.
Wtim Mariolka pòdniosła rãce do górë a smiejącë
sã zawòłała:
– Wcale nié, jô dobëła pierszi plac!
– Hùra – mëma pòdskòkła z ùcechë, przëcygnãła
Mariolkã do se i mòckò wëkùszkała. – Jak przińdze
tatk, mùszisz nama wszëtkò òpòwiedzec. Timczasã
jô do niegò zazwòniã.
Mëmka ju prawie chwacëła za telefón a chca
zwònic, czej tatk przëszedł z robòtë. Czedë dowiedzôł sã ò dobëcym córeczczi, skôkôł z redosce jak
kangùr.
Kòl wieczerzë Mariolka òpòwiôdała swòjim starszim ò kònkùrsu.
– Më bëlë w taczim fejnym mùzeum na Hélu,
dze są wszelejaczé rëbacczé sprzãtë. Dzecy bëło tam
baro wiele, a wszëtczé gôdałë pò kaszëbskù. Za stołã
sedzelë sãdzowie, chtërny słëchelë, jak dzecë gôdają,
a zapisywelë so pùnktë.
– A të ni mia strachù przed wëstãpã? – zapitôł
tatk.
– Jo tatkù, przed wëstãpã jô mia tremã, ale czej
jem do mikrofóna doszła, to pón Józef Roszman mie
przëwitôł, a tak fejn do mie przemówił, że jô wcale
strachù ni mia. A czej jem skùńcza, to wszëtcë mie
głosno brawò bilë. Pòtemù wëstãpòwałë jiné dzecë,

Rys. Joanna Koźlarska

a jedno dzéwczã z Rekòwa dostało nôdgrodã za to,
że swój tekst napisało bez felë.
– A widzysz, wôrt je bëlno pò kaszëbskù pisac.
Szkòda, że w twòji zerówce nie je kaszëbsczi ùczony.
Tak të bë téż mia mòżnotã dobëc w kaszëbsczim
diktandze – rzekła mëma.
– Në nick, to sã mùszi samémù naùczëc. Jô kùpiã
ksążczi, a më wespólno mdzemë sã kaszëbsczégò
pisënkù ùczëlë – zabédowôł tatk. – Chto je za?
Mariolka, mëma i tatk pòdnioslë do górë rãce,
wëcmanim wòłającë:
– Jô jem za!
– A wiele nëch dzecy bëło? – bëła czekawô
mëma.

Wëdanié udëtkòwioné bez Ministra Bënowëch Sprawów i Administracje
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Pòwiôstka
– Jo wiele. Nen pón, co pisôł pùnktë, rzekł, że latos bëło baro
wiele, wicy jak szescdzesąt, i sãdzowie mielë wiôldżi kłopòt
wëbrac nôlepszich.
– A co to béł za pón?
– Kaszëbsczi pisôrz, ale jô nie pamiãtóm, jak òn sã zwôł… Ale
dożdżëta, na diplómie je jegò nôzwëskò – Mariolka chwëcëła
leżący na stole diplóm. – Wejle, tuwò je, ale jô tegò ni mògã jesz
przeczëtac, mòże të tatkù spróbùjesz?
– Jo, dôj mie – tatk przëzdrzôł sã na papiór a z ùsmiéchã
rzekł: – Wejle, nëch jô znajã. To są kaszëbsczi pisarzowie
a dzejôrze: Tómk Fópka, Jerzi Łisk a Antón Kónkel.
– Nen pón… Fópka, téż rzekł, że nôlepi recytëją ne dzecë,
co doma pò kaszëbskù gôdają, tak jak kòl naju – bùszno rzekła
Mariolka.
– Jakùż mòże bëc jinczi, czej më jesmë Kaszëbi. To je wstid
a sromòta, żebë Kaszëbi do swòjich dzecy pò kaszëbskù nie gôdelë – przëswiôdcził tatk.
– A nôlepszi ze wszëtczich béł taczi knôp ze Starzëna Szëmón. Szkólnô rzekła, że òn to mô taleńt.
– Tak jak naju córeczka, chtërna pò kaszëbskù pòwiôdô jak
mało chto! – zawòłôł tatk. – Gwës na drëdżi rok të téż na nen
kònkùrs pòjedzesz a mdzesz jak nôlepi gôdała.
– Nié, nié tatkù. Jô pòjadã rëchli. Ju terô pani mie gôdała, że
mùszã na zymkù wëstąpic w Rodny Mòwie.
– Tej ju terô mùszimë nają ambitną córeczkã przërëchtowac
– zasmiôł sã tatk.
– Ale nôprzód òna mùszi jic spac, bò to je ju pòzdze a widzã,
że òczka ji sã zamikają – mëma pòsmùka Mariolkã pò główce
a rzekła: – Dobri nocë mòja môłô gôdôszkò.
PS. Pòstacëje wëstãpùjącé w ny pòwiôstce, òkróm Mariolczi
i ji starszich, są prôwdzëwé a brałë ùdzél w XVIII Kònkùrsu
Kaszëbsczi Gôdczi „Bë nie zabëc mòwë starków” miona Jana
Drzéżdżóna. Kònkùrs miôł môl 4 gòdnika latoségò rokù w Rëbacczim Mùzeùm na Hélu.

Wëniczi kùnkùrsu:
• Klasë „0”-II: I - Kamil Lessnau, II - Òlëwiô Klebba,
III - Wiktoriô Rompca, wëprzédnienia: Juliô Draws, Zuzanna
Marzejón;
• Klasë III-IV: I - Andżelika Wach, II - Dominika Òrzeł,
III - Juliô Lamczik, wëprzédnienia: Joanna Dopke, Aleksandra
Słowik, Òlëwiô Janke;

• Klasë V-VI: I - Szëmón Heland, II - Adam Rozpãdowsczi,
III - Magdaléna Talar, wëprzédnienia: Aleksandra Srok, Martina Lademann;
• Gimnazja: I - Krësztof Radtke, II - Kamil Hintzke, III
- Troksana Marzejón, wëprzédnienia: Barbara Czap, Wiktoriô
Zajda.
• Nôdgroda miona Jana Drzéżdżóna za nôlepszi gwôsny
dokôz: Szëmón Heland ze Starzëna.

• Nôlepszô szkòła: Spòdlecznô Szkòła ze Swôrzewa.
• Nôdgroda za nôpòprawni napisóny gwôsny dokôz: Marti-

na Lademann z Dólnégò Rekòwa.
Kònkùrs zrëchtowóny béł dzãka dëtkóm
Ministra Bënowëch Sprôw i Administracje.
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Klasë strzédny szkòłë
Przeznaczenié:
Ùczniowie
wëżigimnazjalnëch szkòłów, chtërny ùczą sã
kaszëbsczégò jãzëka.

Céle:
• pòznôwanié regionalny lëteraturë;
• sztôłcenié rozëmieniô pòeticczégò jãzëka;
• cwiczenié ùmiejãtnosców:
rozmieniô, gôdczi, słëchaniô
i dwajãzëkòwégò czëtaniô;
• rozwijanié ùmiejãtnosców przekłôdaniô kaszëbsczégò tekstu z kontekstu i lëteracczégò dolmaczënkù;
• rozwijanié interakcyjnëch
ùmiejãtnosców: diskùtowaniô
i argùmentowaniô, przedstôwianiô swòjégò stanowiszcza, pùblicznégò wëstãpòwaniô,
wespółdzejaniô w interakcji;
• rozwijanié ùmiejãtnoscë
robòtë w karnie.

Fòrmë robòtë:
spòlëznowé dzejanié, sómnô robòta.

Metodë robòtë:
• prôca z tekstã;
• pëtania i problemòwé òdpòwiedzë.

Didakticzné pòmòce:
• kùwertë z pòcãtim na réżczi tekstã
wiérztë Kristinë Mùzë „Kaszëba,
Nié-Kaszëba” – dlô kòżdégò ùcznia;
• Słowôrzk do ùczbë – dlô
kòżdégò ùcznia;
• klej;
• nota ò autorce / biogram.

SCENARNIK ÙCZBË I
1. Szkólny, pò krótczim wstãpie,
pòdôwô témat ùczbë (Diskùrs wòkół
wiérztë Kristinë Mùzë Kaszëba, NiéKaszëba), zapisëje gò na tôflë i kôże
ùcznióm zapisac gò w zesziwkach.
Krótkò òbjasniwô, że „diskùrs” je
czims wicy, niżlë „diskùsjô”, ò czim
w dalszi ùczbie.
2.
Szkólny
czëtô
wiérztã,
ùczniowie słëchają i starają sã jã
zrozmiec.

Klasë strzédny szkòłë
Renata Mistôrz

Scenarnik zbiéru ùczbów
„Diskùrs wkół wiérztë Kristinë Mùzë
Kaszëba, Nié-Kaszëba”
(Ùczbë lëterackò-spòlëznowòkùlturowé, 2-3 gòdzënë)

Dzél I

Słowôrzk do ùczbë

Kristina Mùza

Kaszëba,
Nié-Kaszëba
Dilan Thomas béł Walijczikã
co nie stało na procëm abë òstôł pòétą
anielsczim
pòd lëpą sedzôł Kòchanowsczi
môłô zemia téż mô serce
co bije nié tej sej jak prôwdzëwi zwón
nie jidze ò wiôlgòsc le ò mòc ùderzeniô
bò môłi zwònuszk mòże rozkòlebac wiôldżé
zwònë
niech nicht nie zatikô ùszów jak ùczëje
pòmiónk
niech słëchô czë to czësti tón
i przińdze dzéń jak wszëtczé malinczé
zwònuszczi swiata
zagrają i te zabëté i te òdecknioné i te żëwé
i mdze mùzyka swiata swiatów.

3. Próba òpòwiedzeniô – Ò czim je gôdka we
wiérzce?
4. Szkólny rozdôwô kùwertë z tekstã wiérztë
pòcãtim na réżczi, kôże rozłożëc i òb czas słëchaniô pòrządkòwac. Mòże bëc drëdżé czëtanié
tekstu (pózni ùczniowie w karnach ùradzą midzë
sobą wersje, szkólny sprôwdzô niejedne prôce).

anielsczi

– angielski

czësti 		

– czysty

lëpa 		

– lipa

mdze 		

– będzie

mòc 		

– moc, siła

môłi 		

– mały

nicht 		

– nikt

òdeckniony

– obudzony

òdecknioné

– obudzone [l.mn.]

pòmión

– odgłos

pòmiónk

– słaby dźwięk

procëm

– naprzeciw, przeciwko, wobec,
w porównaniu, w stosunku do

na procëm

– nie przeszkadzało

rozkòlebac

– rozkołysać

tej sej 		

– chwilami, od czasu do czasu

nié tej sej

– nie tylko czasami [zawsze]

ùczëc 		

– usłyszeć

ùderzenié

– uderzenie

Walijczik

– Walijczyk

wiôldżé

– wielkie [l.mn.]

wiôlgòsc

– wielkość

zabëti, zabëté – zapomniany, zapomniane
		

[l.mn.]

zatikac 		

– zatykać

żëwi, żëwé

– żywy, żywe [l.mn.]
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III

Gramatika

Klasë strzédny szkòłë
5. Chãtny ùczniowie czëtają głosno wiérztã
(2-3 prezentacje).
6. Reszta ùczniów zgłôszô, czegò w teksce nie
rozmieją; òmówienié słowiznë ùżëti w teksce.
7. Ùczniowie wklejają wczasni ùłożoną
wiérztã do zesziwków.
Technicznô ùwôga: Szkólny nakazëje wklejenié wiérztë w całoscë na czësti stronie zesziwka
(lewi) i òstawienié drëdżi czësti stronë (prawi)
do równoleżnégò wpisaniô dolmaczënkù na
pòlsczi jãzëk. Mòże téż zlécëc ùcznióm wëdzelenié logicznëch wëjimków tekstu, pò òstawienim
niéwiôldżich rozstãpów midzë nima, co zletczi
pózniészą lëteracką interpretacjã.
8. Szkólny rozdôwô ùcznióm Słowôrzk do
ùczbë. Ùczniowie wklejają słowôrzk pòd wiérztą. Szëkùją przezérk słowiznë zapisóny w
słowarzkù.
9. Szkólny zlécô analizã pòstãpnëch wëjimków i szukanié w nich prowôdnëch mëslów.
Pòmòcné mògą bëc nôslédné zapëtania:
• Co je òbiektã /derżéniã /tematã pierszégò
dzéla wiérztë? [môłô zemia - región]
• Co je òbiektã /derżéniã /tematã drëdżégò
dzéla wiérztë? Dôj bôczënk na jistniczi zwón –
zwònuszk – zwònë – zwònuszczi. Jaczé znaczenié
mają we wiérzce? [jãzëk regionu]
Ùczniowie diskùtëją w karnach, jich przedstôwcë krótkò sã wëpòwiôdają.
10. Głosné
dolmaczenié
pòstãpnëch
wëjimków wiérztë, òglowô diskùsjô nad
bezzmiłkòwòscą dolmaczënkù.
11. Szkólny zadôwô problemòwé zapëtania,
np:
•
Dokôz
je
wiérztą.
Jaczé
znanczi tegò tekstu dozwôlają tak mëslec?
[Ùczniowie szukają pòeticczich spòsobów
òbrazowaniô, òsoblëwie wskazëją metafòrë:
– „môłô zemia téż mô serce / co bije nié tej sej jak
prôwdzëwi zwón”
– „i przińdze dzéń jak wszëtczé malinczé zwònuszczi swiata / zagrają i te zabëté i te
òdecknioné i te żëwé / i mdze mùzyka swiata swiatów”].
Dlô pòmòcë mògą bëc przëszëkòwóné definicje słów „WIÉRZTA” i „METAFÒRA”.
12. Krótczé pòkôzanié doróbkù pòeticczégò
Kristinë Mùzë (wczasni przëszëkòwóné przez
ùczniów). Môl òmôwióny wiérztë na spòdlim
całi ùrobiznë.

Drëdżi dzél zbiéru ùczbów
w pòstãpnym numrze.
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Hana Makůrôt

Dofůlowanié
Dofůlowanié – to part zdaniô, jaczi je ňkreslenim
czasnika (rzadzy znankňwnika abň przëczasnika).
Ňdpňwiôdô na pëtania zanôleżnëch przëpôdków:
kňgň?, kňmů?, kim?, z kim?, ň kim?, czegň?, czemů?, co?,
z czim?, ň czim?
W fůnkcji dofůlowaniô mňgą wëstąpiwac rozmajité partë mňwë:
– jistnik (Zarobił jem dëtka.)
– znankňwnik (Ňn ňdwiedzył chňrégň.)
– zamiono (Czegň të chcôł?)
– wielnik (Szterzem jô dôł biletë.)
– mionoczasnik (Kůrzącym zakôzelë wchadac.)
– czasnik w jinfinitiwie (Chcemë le so zażëc.)
– przëmionowé rzeczenié (Ten prosył ň pňżiczkă.)
Wëapartniwô să blëższé dofůlowanié i dalszé dofůlowanié.
Z blëższim dofůlowanim mómë do ůczinků, jeżlë
pň przesztôłcenim zdaniô z aktiwny stronë na pasywną, to dofůlowanié stôwô să subiektă.
Z dalszim dofůlowanim mómë do ůczinků, jeżlë
pň przesztôłcenim zdaniô z aktiwny stronë na pasywną, to dofůlowanié nie zmieni swňji fůnkcji a ůchňwie
nă samą fňrmă.
Na przëmiôr w zdanim:
Artista pisze wiérztă pióră.
jistnik w akůzatiwie wiérztă je blëższim dofůlowanim, bň pň przesztôłcenim zdaniô na pasywną stronă
jistnik nen mdze miec fůnkcjă subiektu:
Wiérzta je pisónô przez artistă pióră.
Za to jistnik w jinstrumentalu pióră je dalszim dofůlowanim, bň pň przesztôłcenim zdaniô na pasywną
stronă ůtrzimôł ňn taką samą fňrmă.
Przechódné czasniczi parłăczą să z blëższim dofůlowanim i téż z dalszim dofůlowanim
Na przëmiôr w zdanim:
Jô dotikóm ňbrôz pôlcă.
jistnik w akůzatiwie ňbrôz je blëższim dofůlowanim, a jistnik w jinstrumentalu pôlcă je dalszim dofůlowanim.
Nieprzechódné czasniczi parłăczą să blós z dalszim dofůlowanim.
Na przëmiôr w zdanim:
Jô przëzéróm să ňbrazowi.
jistnik w datiwie ňbrazowi je dalszim dofůlowanim, temů że ni mňże ůznac za bezzmiłkňwé nôslédno przesztôłconégň zdaniô:
*Ňbrôz je przëzéróny să przeze mie.

-

Ortograf iô

Pň diktandze ň ňrtografii ni mňże zabëc
Latos w Serakňjcach Kaszëbi ósmi rôz próbňwelë, jak jim jidze pisanié w rodny mňwie. Tim
rază królowałë tekstë bracy Antona i Aleksa
Peplińsczich, bň Zemia Serakňwskô je jich domôcëzną.
Na pňdczorchniăcé tematiczi snôżô wiérzta
Janusza Mamelsczégň, chtërna sama mňże bëc
wëzwëskónô jakno tekst do diktowaniô. Są téż
tekstë, z jaczima să mierzëlë w I etapie latosy
bëtnicë Kaszëbsczégň Diktanda.

Diktando

A z ògónkã czë z blewiązką?
Nad e sztriszczi są czë pąktë?
A co tu? Jaczé u?
A tu co? Jaczé o?
Z sztriszkã w prawò?
Z sztriszkã w lewò?
Mòże z dakã, chto to wié?
A tu bãdze y czë i?

Na diktando przëjachelë,

Zmiłków wiele je w pòszëkù,

pò kaszëbskù napiselë,

żlë w pisanim ni ma szëkù.

łómelë so głowë
nad niejednym słowã:

Dlô bëtników dobëtników

bôtë, bótë, pótë,

je méstersczi wińc,

kątë, kòtë, kótë,

żebë mògła królewiónka

rena, rëna, cena,

do pałacu weńc.
Janusz Mamelsczi

cëna,
piãc, piąc, piec,
cąc, cëc, cec,

Tekstë do diktowaniô z dokôzów bracy
Peplińsczich wëbrôł i obrobił prof. Jerzi Tréder.

jãczi, jaczi, jaczé,
tacy, taczi, taczé,
żëc, rzec, rzëc,
chãc, chëcz, hëc
pił, bił, béł, sec, sôc, sył,
weńc , wińc, przeńc, przińc,
przeszedł, przëszedł, òsem, òsmë,
deka, dôka, dusza, dësza
pitac, pëtac, szukac, szëkac.
Jaką lëtrã zapisac,
żebë dobrze mòwã spisac?

etap I spòdleczné szkòłë
Aniółk pitô: – Czë je jakôs nowina?
Archaniół pòwiôdô: – Wiadło ò ùrodzenim
Sëna Bòżégò rozeszło sã dalek a szerok. Schòdzą
sã tu ze swiata rozmajiti lëdze. Chcemë jim
pòmòc i sczerowac na dobrą drogã. Dlôte nad tą
szopką w górze swiécy gwiôzda, chtërna swòjima
parmiéniama sygô dalek. Jidą tu prostaczkòwie i
wastowie na wësoczich stanowiskach. Swiat je
pòrëszony. Dowiedzało sã ò tim piekło i dzejô
na swòjã kańtã. Rozgriwają sã w swiece biôtczi
pòliticzné, spòłeczné i jiné. Lëcëper mô swòjima
szatanama òbstawioné główné placówczi. Ale na
terenach Pòlsczi òn tracy swòjã sëłã.
Marija dodôwô: – Trzeba bëc przëgòtowónym
na kòżdą chajã i kôgã!
Najô Ùczba - lekcjô 1 (33)
dodôwk do „Pòmeranii”



-

Ortografiô

etap I gimnazja
Józef wzdichô: – Czemù na swiece jesz je tëlé
złégò?
Archaniół na to: – Jô cë, Józefie, pòwiém. Pón
Bóg stwòrził lëdzy i dôł jima wòlną wòlã. Ta lëdzkô wòlnô wòla sczerowa jich na dobrą i złą drogã.
Czejbë nie bëło na swiece żódnégò zła, tej lëdze
nie zasłużëlëbë so na niebò. Bóg Òjc, skòrno nas
stwòrził, wlôł w nas dobré i złé skłónnoscë. Zdzejało to rozterkã w niebie i zbùńtowanié Lëcëpra
z czãscą aniołów i strącenié jich do piekła. A më
bez to zasłużëlë jesmë so na wiãkszé szczescé niebiesczé. A terô złé skłónnoscë ju niebò òminãłë.
Marija dodôwô: – Je to co prôwda kąsk cãżkò
do zrozmieniô, ale jesmë pełny wiarë.
Archaniół rzecze: – Wiele je tajemniców
ùkrëtëch przed człowiekã, a nawet przed chórama anielsczima, ale wiara, nôdzeja i miłota do
Bòga zaprowadzą lëdzy do szczeslëwi wiecznoscë.

Macecha: – Wszëtkò wëbôczoné! (Smieje sã.) Żebë waju w krowë wiozlë! Môta wa téż
pòmësłë!
Stach: – Widzyce, mëmkò, że miłosc górë
przenôszô. Jidze bez mùrë, jidze króm zôkazów. Widiwelë më sã przë krowach dojeniu,
bëło sã nierôz na szopie, wlazło sã czasã bez
òkno, a winã sã zwalëło na naszégò Mòpigò.
(Macecha wëtrzészczô szerok òczë.) Widiwelë
sã jesmë czasã w drodze do kòscoła, czej sã wëszło z dodomù kąsk prãdzy. Widzelë sã jesmë
w spółdzelni, më gôdelë tak, jakbë më nie bëlë
wcale zakòchóny, żebë nie pòdpadło lëdzóm. Ale
zarzniãti bëlë jesmë w se pò ùszë. Doszlë jesmë
jaż do żeńbë. A cãżkô bëła nasza droga. Dzywné
to bëłë wrëje! Szukelë më rozmajitëch kùńsztów,
żebë do tegò doprowadzëc. Przëdôł sã Sztefczin
gebùrstach, przëda sã mòja môłô jednorégòwó
armónika, co jô jã rôz na tôrgù kùpił. Mòże was,
mëmkò, denerwùje, co jô gôdóm, ale më jesmë
sami. (Òbzérô sã.) A jiny ò tëch wszëtczich naszich machlojkach nie wiedzą.

etap I strzédné szkòłë
Marisza rzecze: – Jo, jo! Òsmënôsce lat je le
rôz. Jô ju bãdã wnet dzewiãtnôsce. Jak te lata lecą!
Më ju jesmë do żeńbë.
Macecha na to: – Wiész të co? Lepi co tak
dzéwczã nômni pò 21 latach sã żeni. Kąsk so
przëzarobi i tak wiãcy zmądrzeje.
Marisza swòje: – No, to różnie biwô. Jô ju móm
kawaléra i zamiérzóm sã na drëgą jeséń żenic. Są
młodszé dzewùsë ò dwa lata i są żeniałé. Jô Naczczëny pòwiém, że wama téż bë bëło lżi, czejbë béł
jaczi chłop w chëczë.
Macecha przëtwiérdzô: – Môsz prôwdã. Ale jô
jesz nie jem tak stôrô. Ale lëchégò zãca jô bëm nie
chca miec, bò tej nasze żëcé i nasza gòspòdarka bë
szłë kòdrich.
Marisza pòwié: – No, tak zle to nie bãdze.
A skòrno zãc bë béł lëchi, tej wë jim tegò nie zapiszece.
Macecha zgódno: – To je prôwda. Ale òna je
jedna.
Marisza zamikô: – Jô móm nôdzejã, że bãdze
dobrze.

etap I dozdrzelałi
Sztefa: – Mëmkò! Ni môce do nas żalu, że më
zełgelë?

VI
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etap I warkòwi
Jô pòwiém pòwiôstkã, jaką mie stark
przekôzôł. W jegò wsë ùsługiwôł w bóżnicë
përznã głëpkòwati kòscelny. Wiérno służił przë
rozmajitëch òbrządkach. Czedës, jak pôlił swiéce, widzôł, że jich bëło dwanôsce. To pewno na
czesc sënów Jakùbòwëch – mësli. Narôz wpadła
mù do łba mësla: – A mòże jesz jednã zapalëc,
bãdze na czesc diôbła. Pòlëło sã trzënôsce swiéców.
Pò òbrządkach szedł dodóm. Czej wlôzł
w łóżkò, zarô ùsnął. Miôł baro dzywny sen.
Sniło mù sã, że stojôł na górce, gdze nie bëło
żódnégò drzewa. Ùkôzôł mù sã diôbeł. Chwôlił
gò za tã jednã swiécã na jegò czesc. – Dóm cë za
to wiôldżi skôrb. – Gdze òn je? – pitô kòscelny.
– Tu w zemi – rzekł diôbeł. Przeniës so szpôdã
i kòp! – Niech pón diôbeł pòczekô, jaż przińdã
z nôrzãdzã! – Jô ni móm czasu – tłumaczi czôrt
– mùszã jic Lëcëprowi zdac sprawòzdanié
z robòtë. – Ale jô nie trafiã na ten plac! – żôli
sã chłop. – Wez ten plac czims nacéchùj! – Ale
czim? Tu ni ma ani czija, ani kamienia… – Tej
zrób chòc kùpã – radzy diôbeł. Chłop robi, jak
czôrt zlecył. Narôz białka wòłô: Chłopie, co të
robisz?! A òn w półsnie na to: – Cëchò, babò! Jô
céchùjã skôrb!

Klasë spòdleczny szkòłë

Irena Brzustewicz

Témat : Zëmňwé jigrë

Cél zajãców:
– cwiczënczi w gôdce i pòdtrzimiwanim
rozmòwë;
– bògacenié i rozwijanié
słowiznë z krãgù zëmòwé jigrë;
– òpòwiôdanié na spòdlim wësłëchónégò tekstu;
– dochôdanié do gramaticzny wiédzë
w sparłãczenim z lëteracczim dokôzã;
– czëtanié tekstu z dobróną do
niego głosową jinterpretacëją.

Dzecë gôdają pò pòlskù, szkólny pò kaszëbskù.
– sónczi, pùrdżi, szrëce, miechë, snieżélc
– jeżdżą, bawią, lepią, pùrgają sã, jadą
– wiesołé, dzecné, głosné, bëlné, zëmòwé
3. Wëdrëkòwóné i pòcãté słowa dzecë próbùją
pòdzelëc na dzéle mòwë.
Włożë pòzwë do tubë.

Pòmòce:
– biôłô i czôrnô trzënórtowô
czôpka dlô kòżdégò ùcznia;
– kartczi ze słowizną z punktu 2 do pòcãcégò;
– malënczi trzech tubów z nôpisama: jistnik, znankòwnik, czasnik;
– prôwdzëwô papierowô tuba do wkłôdaniô
rzeczi do wëzgòdniãcô;
– wiérzta E. Warmòwsczi, Zëmòwé jigrë.

Realizacjô:
4. Cwiczënczi w gôdce. Wëzgòdnij, co je w tubie ?

1. Szkólny czëtô zdania, dzecë òceniwają je
w kategòrii prôwda – łeż. Òblôkają czôpkã biôłą
abò czôrną.
– Òb zëmã nôleżi sã cëpło òblakac.
– Lëstopadnik to zëmòwi miesąc.
– Òb zëmã padô sniég i znobi wiater.
– Je takô zwierzëna, chtërna całą zëmã przespi.
– Drzewa lëstowaté przez całi rok są zeloné.
– Zëma zaczinô sã w gòdnikù.
2. Skòjarzenia - zëmòwé jigrë

W tubie schòwóny je janiółk i jiné przëszëkòwóné
przez szkólnégò rzeczë sparłãczoné z wiérztą,
chtërna niżi.
Dzecë próbùją so pòmòc pëtaniama:
– Czë to je papierowé?
– Czë to je do jedzeniô?
– Czë to je zeloné?
5. Wësłëchôj wiérztë E. Warmòwsczi „Zëmòwé
jigrë”, òpòwiédz jak w zëmie bawią sã dzôtczi.
Wëzwëskôj do òpòwiôdaniô słowiznã zgromadzoną w tubach.
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VII

Klasë spòdleczny szkòłë

Zëmòwé jigrë

Przëlecałë skrzidlaté janiółczi prosto
z nieba
przëniosłë na zemiã
biôłé gwiôzdczi pùchòwégò sniegù.
Bãdą terô dzôtczi lepiłë snieżélca,
bãdze jim wiesoło,
smiéchóm,tuńcóm,jigróm
nie mdze kùńca.			
Na sóneczkach,pùrgach,chùtkò
z górczi na dół
jadą na miónczi
tak piãkno sã bawią.
A jak sã òcepli i sniég bãdze tajac
strëdżi wòdë pòpłëną
zëmã wezną z sobą,
janiółczi òdlecą....
Chòc bãdze kąsk teszno
Nie jiscë sã baro.
Za rok znôwù bãdą jigrë!
Za rok znôwù bãdze biôło!
VIII
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6.
Pòdsztrëchnij we wiérzce pòstacëje
przińdnégò czasu ùtwòrzoné òd czasnika bëc.
Przińdny czas czasnika
w pòstãpnëch òsobach:
– pòjedinczô lëczba
jô bãdã
të bãdzesz
òn, òna, òno bãdze
– wielnô lëczba
më bãdzemë
wa bãdzeta
òni, òne bãdą

bëc

tak

wëzdrzi

Pòstacëje chtërny òsobë i z jaczi lëczbë,
ùtwòrzoné òd słowa bëc, wëstąpiłë we wiérzce?
7. Przepiszë dwie òstatné réżczi wiérztë.
Przeczëtôj je w rozmajitëch tonacjach głosu.
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