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Rómk Drzeżdżónk

Sniegůlc
– Mariolka, Mariolka! – z bůtna dało să czëc
dzéwczëcy głos.
Mariolka wëzdrza bez ňkno. Na pňdwňrzim
stoja ji drëszka Julka, chtërna cziwa do ni wiesoło răką.
– Pňj sa bůten, pňbawimë să na sniegů – Julka
rôcziła swňjă nôlepszą drëszkă.
– Mňgă jic na pňdwňrzé? – Mariolka pňprosëła mëmă.
– Jo, ale cepło să ňbleczë – mëma wezdrzała
na termňméter, jaczi wisôł za ňknă. – Ale to cë je
zëmno. Je minus dzesăc.
Pň sztócëků grëbň ňbůtô Mariolka wëbiegła
na pňdwňrzé.
– Co më, Julka, robimë? – zapëtała drëszkă.
– Chcemë să půrgac pň wajim stôwků – na
zabédowała. – Jô le chůtuszkň půdă dodóm pň
szrëce.
– Nié, mëma mie sami nie pňzwňlëła să půrgac – Mariolka pňdeszła blëżi drëszczi a na ůchň
krëjamno ji wëszeptała: – Bň tam mieszkô Pňdlodnik.

– Pňdlodnik? – zadzëwňwała să Julka. – Je to
jaczi zwiérz?
– Nié, nie wiész të? To je strôszk, co pňd lodă
mieszkô – ňpňcuszků dolmaczëła Mariolka. –
A jak jaczé dzeckň samň půdze să půrgac, to ňn
mňże je wząc do swňjégň dodomů, jaczi mô so
z lodu bënë błotka wëbůdowóné.
– Ach jo! – wzdichnăła Julka, ale pewno za
baro w Pňdlodnika nie ůwierzëła. – Żlë môsz
strach negň Pňdlodnika, tej mňże ůlepimë sniegůlca?
– Jo! – ůceszëła să Mariolka. – Taczégň wiôldżégň, do samégň nieba.
Dzéwczątka wzăłë să za robňtă, ale chňc baro
să zmarachňwałë, sniég, miast să lepic, sëpôł să
w răkach.
– To nie je niżódnô zabawa. Më nigdë negň
sniegůlca nie ůlepimë! – jiscëła să Julka. – Lepi
chcemë să půrgac.
– Jô móm lepszą ůdbă. Żlë sniég nie chce să
lepic, to më mňżemë negň sniegůlca narisowac.
Ň tak – dzéwczątkň wzăło knëpel a nacéchňwało na sniegů malinczé kňło. – To mdze jegň
głowa.
– A tu ňczë – Julka wsadzëła w kňło dwa
wăgliszczi.
– A tu nos – Mariolka midzë wăgliszczi
wcësnăła marchew.
– Terôzka zrobimë jemů můniă – Julka niżi
nosa ůłożëła z wăgliszków lëpë.
Pňtemů dzéwczątka nacéchňwałë jesz dwa
kňła a bënë nich zrobiłë gůzë.
– Jemů jesz cos felëje – rozmiszlała Mariolka,
zdrzącë na jejich robňtă.
– Jô wiém! Můszimë nacéchňwac jemů răce.
W jednă włożimë mů miotłă i sniegůlc mdze jak
prôwdzëwi – zakrziknăła Julka.
Dokùńczenié na str. II
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Pòwiôstka
Czej drëszczi skůńcziłë robňtă, przëzdrzałë
să sniegůlcowi a ůceszoné, tuńcëjąc wkół niegň,
zaspiéwałë:
Sniegůlcu, sniegůlcu
Spiący sniegůlcu

Klasë spòdleczny szkòłë
Éwa Warmòwskô

Ò MIESĄCACH,
I ZNAKACH

Karta robòtë
MIESĄCE
STËCZNIK, GROMICZNIK, STRËMIANNIK,
ŁŻËKWIAT, MÔJ, CZERWIŃC, LËPIŃC,
ZÉLNIK, SÉWNIK, RUJAN, LËSTOPADNIK,
GÒDNIK
Zymk bůdzy nôtëră ze spiků.

Czas wstac, czas wstac

Lato ňgrzéwô parmieniama słuńca.

Jeséń farwama lëstów kůsy.
Z nama să bawic ju czas!
Równak sniegůlc wstac nie chcôł, le leżôł so
i na gwës rozmiszlôł:
– Mie să tak fejn tuwň leżi. Na gwës jem pierszim sniegůlcă na swiece, jaczi ni můszi stojec,
le mňże leżec – i ůsmiéchnął să wăgliszkňwima
lëpama do rozbawionëch dzéwczątków.
Wtim z chëczi zawňłała mëma:
– Mariolka, Julka! Pňjta ju bëne. Wa ju dosc
na tim zëmnym bëła.
Drëszczi pňmachałë sniegůlcowi na ňdddzăkňwanié a szłë dodóm, dze mëma mia dlô
nich zrëchtowóné gňrącé kakao.
Pewno sniegůlcowi fejn să na pňdwňrzim leżało, bň ňstôł tam jaż do zymků.
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Zëma wszëtkň ňkrëje biôłim půchă.

Klasë spòdleczny szkòłë

CZĄDACH ROKŮ, GWIÔZDACH
ZODIAKŮ
Zymk – zelonô farwa
Jeséń – brunô farwa

Lato – żôłtô farwa
Zëma – biôłô farwa

Datum roczëznë:
dzéń ............................................................
miesąc .........................................................
Mój znak zodiaků:
....................................................................

Znaczi zodiakù
Baran
Bik
Blizniãta

21 strëmiannik – 20 łżëkwiat
21 łżëkwiat – 21 môj
22 môj – 21 czerwińc

Rek
Lew
Panna
Wôga
Skòrpión
Strzélc
Kòzëróg
Wòdnik
Rëbë

22 czerwińc – 22 lëpińc
23 lëpińc – 23 zélnik
24 zélnik – 23 séwnik
24 séwnik – 23 rujan
24 rujan – 22 lëstopadnik
23 lëstopadnik – 21 gòdnik
22 gòdnik – 20 stëcznik
21 stëcznik – 19 gromicznik
20 gromicznik – 20 strëmiannik

Baran
Je baro ňdwôżny,
lubi rézowac.
Jak sobie co ůmësli,
to můszi to zrealizowac.

Bik
Zanim Bik co zrobi,
długň mëslec můszi.
Ň pňrządk baro dbô
i cerplëwňtă janielską mô.

Blizniãta
Lubią zmianë,
mają „złoté răce” do robňtë.
Jak să za co wezną,
to zrobią to nôlepi na swiece.

Rek

Jinëch pňceszëc rozmieje,
leno pňrządk dlô niegň nie je…
Ň familii wiedno wdarzi
i baro smaczno kůcharzi.

Lew
Je ňdwôżny, samňbëtny i robňcy,
słabszich w ňpiekă bierze.
Lubi jinyma czerowac,
dobrze mů să wiedze.

Panna
Je akůratnô jak mało chto,
ň pňrządk wiedno dbô.
Chňc je kąsk niesmiałô,
dobré serce mô.

Wôga
Nie lubi pňspiechů,
ňd żëcégň nie chce wiele.
Czasă zdebło zgniłô je,
za to wiele să smieje.

Skòrpión
Baro robňcy i ůtcëwi,
co pňmësli, to téż zrobi.
Biwô skrëti i zamkłi w se,
ale w biédze nôlepszim drëchă je.

Strzélc
Wňlnota i zmianë są dlô nie,
czăsto pň swiece wădrëje.
Wcyg dzes gnô,
farwné żëcé mô.

Kòzëróg
Je baro wëtrzëmałi,
a do przódků jidze pňmału.
Dëtczi dlô nie wôżnô rzecz,
pň swiece lubi jezdzëc.
Dokùńczenié na str. IV
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III

Klasë spòdleczny szkòłë
Wòdnik
Wszëtkň gň cekawi i nick gň nie dzëwi.
Swňje ůdbë colemało spełniwô.
Lubi zmieniac swiat.
To baro apartny znak.

Rëbë
Rëbë są krëjamné, baro czëłé,
Chatno kňżdémů pňmňgą.
Przed kłopňtama să nie ůdżibają,
artisticzną dësză mają.

ÙCZBA

Céle:
• cwiczënczi w gôdce;
• bògacenié wiédzë i rozwijanié słowiznë;
• czetanié krótczich tekstów;
• zapamiãtanié pòzwów miesąców i datë ùrodzeniô;
• pòznanié swòjégò znakù zodiakù.
Pòmòce:
• kartë robòtë z pòzwama miesąców;
• plansza ze znakama zodiakù i rimòwankama.

Bibliografiô:
Fenton Sasha, Astrologia, Diogenes, Warszawa
2001
Realizacjô:
Wprowadzenié do tématu
Na zôczątků Nowégň Roků wszëtcë jesmë cekawi, jaczi bădze i co nama przëniese. Nowi Rok
wiedno zaczinô să 1 stëcznika, a kůńczi 31 gňdnika. Dlôte wôrt je znac pňzwë miesąców i zbňgacëc
swňjă wiédză ň gwiôzdach i znakach zodiaků.
Wiémë ju, że rok mô 12 miesąców, czasă gôdómë, że to są bracynowie, chtërny stoją wiedno
pňsobicą i kňżdi je tak samň wôżny.
1. ������������������������������������������
Służbňwi rozdô kartë robňtë, wszëtcë rază
przeczëtómë pňzwë miesąców.
Widzyta, że niechtërne z nich brzëmią wnet jak
pň pňlsků, a niechtërne mają czësto jiné nazwë.
2. �������������������������������������������
Wëbierzta nazwë miesąców, chtërne są juwerné do pňlsczich nazwów.
Te wa ju znajeta. Ňstało jesz czile do zapamiătaniô abň blós do przëbôczeniô.
3. Przeczëtôjta
�������������������������������������������
w karce zdania ň cządach roků
i zaznaczta, chtërne miesące nôleżą do kňżdégň
z cządów.
4. Zymkňwé
�����������������������������������������
miesące zamalujta na zelono, latné na żôłto, jesénné na bruno , a zëmňwé ňstawta
biôłé.
5. �����������������������������������������
Pňwiédzta, kůli miesąców je w kňżdim cządze roků i przeczëtôjta jich pňzwë.

IV
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Dalszé cwiczënczi

A terô përznă wiédzë ň gwiôzdach. Kňżdi
gwësno wiele razy wzérôł na wieczórné niebň i na
gwiôzdë. W pňgódną noc gňłim ňkă je widzec kňl
trzech tësăcy gwiôzdów. We wszechswiece je jich
miliardë miliardów, to je baro, baro wiele.
Dlô kňżdégň sygnie, a nawetka jesz wiele zbiegnie.
Zarô pňgôdómë ň znakach zodiaků i przë leżnoce kňżdi pňznaje swój znak.
Znak zodiaků, to jinaczi znak słuńcowi abň
„najô gwiôzda”. To znak, w chtërnym stojało słuńce w chwilë najégň ůrodzeniô.
Wiémë ju, że na niebie je baro wiele gwiôzdów,
dzysô mňżemë să dowiedzec, chtërna nôleżi do nas
i jaczé mô miono. Żebë să tegň dowiedzec, můszimë znac dzéń i miesąc swňjégň ůrodzeniô.
Znaków zodiaků je dwanôsce. Tak jak miesące są wiedno ůstawioné pňsobicą. Pierszi je Baran,
chtëren rozpňczinô rok astrologňwi (21 strëmiannika). Pň Baranie są: Bik, Blizniăta, Rek, Lew,
Wôga, Skňrpión, Strzélc, Kňzëróg, Wňdnik i Rëbë.
Terô kňżdi pňwié, czedë mô roczëznă. Jak chtos
nie pamiătô, to zarô sprawdză w dniowniků i mů
pňwiém. Prosză zapisac datum w karce robňtë.
1. Na
�����������������������������������������
planszë, chtërnă jô wama przëszëkňwa,
kňżdi sprawdzy, jaczi mô znak zodiaků, abň jinaczi, jaką chto mô gwiôzdă. Zapiszta pňzwă znaků
w karce robňtë. Ňbaczta na malënkach, jak să je
przedstôwiô w ňbrôzkach.
Na spňdlim ksążczi „Astrologiô” jô napisa krótczé rimňwanczi ň kňżdim znaků.
2. ������������������������������������������
Kňżdé dzeckň przińdze do planszë, ňdczëtô
swňjă rimňwankă i pňwié nama, czë je w tim chňc
zdebło prôwdë.
Terô pňwiéta pňsobicą, czedë môta roczëznă
i jak să zwie waja gwiôzda.
3.	������������������������������������
Doma namalujta ňbrôzk swňjégň znaků
i spróbůjta wëszëkac w gazéce hňroskňp.

Zesëmòwanié

Pamiătôjta ň jednym, chňc mómë swňjă gwiôzdă,
to i tak můszimë bëc robňcy, a wszëtczé hňroskňpë
to blós jigrë. Kňżdi můszi sóm miec stară ň se,
ň nôůkă w szkňle, ň pňsłësznotă i jiné sprawë.
Nicht tegň za nas nie zrobi, nawetka nôpiăkniészô
gwiôzda i nôlepszi hňroskňp.
Wiédzô astrologňwô wiedno bëła krëjamnô.
Kňgň to cekawi, mňże ňbczas zëmňwëch feriów
pňczëtac ň tim, a ňkróm tegň dobrze ňdpňcząc przë
zëmňwëch rozegracjach.
W strëmianniků znôwů zacznie să nôůka
w szkňle, leno nie rechůjta na żëczné hňroskňpë…
blós na swňjă robňcosc.
Do ůzdrzeniô pň feriach!

Lëteracczé sztôłcenié

Janusz Mamelsczi

Kaszëbi czëtają dzecóm

Dzysdnia lëdze corôz mni czëtają, a corôz
wicy ňbzérają. To gwësno przëchôdô lżi, leno
pňżëtků z tegň je mni. Temů wôrt je wszëtczich
namówic, żebë zaczălë wicy czëtac. Jidze nôbarżi ň głosné czëtanié dzecóm, a do te jesz pň
kaszëbsků.
Ň tim, że głosné czëtanié dobrze dzecóm
robi, wnet wszëtcë ju wiedzą. Temů téż le krótkň
ň tim, czemů tak je.
Pň pierszé, dzecë widzą, że starszi mają dlô
nich czas, a to ňznôczô, że je kňchają. Bez miłotë
căżkň je żëc.
Pň drëdżé, starszi i dzecë przeżiwają cos rază,
cos dobrégň i piăknégň, bň nôleżi czëtac dobré
i piăkné ksążczi dzecóm.
Pň trzecé, dzeckň przë tim mňcno rozwijô
swój rozëm, zdobiwô wiedză ň lëdzach i ň swiece, robi să cekawé swiata i żëcô, a nie dô să pózni
tak zarô ňmanic.
Pň czwôrté, rozwijô să jegň wëňbrazniô. Dzeckň můszi so przedstawic to wszëtkň, co czëje.
A dzysdnia wszădze wkół je fůl ňbrôzków, nawetka w ůczbňwnikach, tej leżnosców do sztôłceniô fantazji za wiele ni ma.
Pň piąté, dzeckň rozwijô swňjă pamiăc, a do
spamiătaniô w dzysészim swiece je corôz wicy,
tëli, że czasă jaż głowa nie pňmiescy.
Pň szósté, przë czëtanim dzeckň să ůczi cëchň
i spňkójno sedzec, a przë tim téż ůważac na to,
co să czëtô. Kň nôwikszi jiwer szkólny mają
z dzecama bez to, że te nie rozmieją cëchň sedzec i să zając tim, co trzeba.
Pň sódmé, chto wié, czë nié nôwôżniészé,
sztôłtëje să sëmienié dzecka. Dzeckň mňże să
bëlno dowiedzec, co je dobré, a co lëché, a ta
wiedzô jidze prosto ňd jegň starszich. Tegň nie
zastąpi żóden wzérnik, szkólny, kintop ani kňmpůter. Bň te czăsto nawetka barżi szkňdzą, jak
pňmôgają.
Pň ósmé, dzeckň rozwijô swňje wseczëca.
Ůczi să rozmiec, co lëdze czëją a przeżiwają. Bez
to nie bădze taczé samsonowaté, leno naůczi să
wespółczëcô. A tegň pň prôwdze dzysdnia za
wiele ů młodëch ni ma.
Pň dzewiąté, rozwijô să jăzëk. Leno nad tim
nôleżi să przëscygnąc na dłëżi za sztócëk.
Pň dzesąté, dzeckň przë czëtanim mňże lepi
pňznac samň sebie, a w całoscë, jeżlë bădze ze

starszima so pňwiôdało ň tim, co bëło czëtóné.
Pň jednôsté, jeżlë ňtrok bădze przënăcony do
czëtaniô ňd dzecka, tej ten zwëk jemů ňstónie
téż na stôré lata. Bez to mňże tak chůtkň nie
wpadnie w pňnătă do wzérnika abň kňmpůtra.
Pň dwanôsté, dzăka taczémů ňswňjeniu să
z piăknym jăzëkă chůtczi i lepi naůczi să gadac,
a pňzni téż pisac i czëtac. A chto ze starszich bë
tegň nie chcôł?
A terô jesz słówkň ň jăzëků. Tak pň prôwdze to ň niegň tu nôbarżi jidze. Chto slepi nie
je, ten widzy, że na Kaszëbach (ňkróm ůczbów
kaszëbsczégň w szkňle) ju prawie nicht z dzecama pň kaszëbsků nie gôdô. Z tegň să bierze to, że
dzôtczi te jăzëka nie znają. Kň czëtanié dzecňm
pň kaszëbsků mňże chňc përzinkă tă szkňdă naprawic. Dzeckň pňznô jăzëk ti zemi, jegň zwăczi,
słowa i melodiă. Mňże dzăka temů czedës naůczi să pň kaszëbsků gadac, a dôj Bňże téż czëtac
i pisac. Jăzëk to je téż spňsób widzeniô i ňpisaniô
swiata. Dôjmë naszim dzecóm kaszëbsczi pňzdrzatk na zemiă tatków, dôjmë jim kaszëbsczégň
dëcha. A przë tim mňże sami przëbôczimë so
mňwă naszich starków, naůczimë să pň kaszëbsků czëtac, pňznajemë nasz kaszëbsczi pisënk.
Terôzka, na zachătă dlô czëtającëch i słëchającëch, wiérzta:

Janusz Mamelsczi, Czëtanié
Czej na niebie swiécą ju gwiôzdë,
miesąc dzecë wòłô do spaniô,
òtrok w swòjim łóżeczkù leżi,
żdaje na codniowé czëtanié.
Tej przëchôdô tatk abò nënka

Dokùńczenié na str. VI
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Lëteracczé sztôłcenié
i na brzegù łóżka przësôdô.
Nôprzód cepło wzérô na dzecã,

Gramatika
Hana Makůrôt

pózni ksążkã mądrą rozkłôdô.
Tak zaczinô sã piãknô réza,
w nowé kraje, w daleczé swiatë.
Przez nie dzeckò bezpieczno wiodą
dobré głosë nënczi i tatë:
òdkriwają bòkadosc mëslów,
czëją, co człowiek w sercu chòwie.
Co dzéń w dzeckù rosce mòc dëcha,
dëcha, co żëje w rodny mòwie.
Do czëtaniô dzecóm bédëjemë chňcbë te tu
kaszëbsczé tekstë, chňc nôleżi miec swiądă, że jakbë dobrze szëkac, nalazło bë să jich wiele wicy.

Kaszëbsczé Bôjczi, Janusz Mamelsczi
Brzëgné Kôczã, H. Ch. Andersen, (tłum. Jaromira Labudda)
Cëdowny wzérnik, Alojzy Nôgel
Dzéwczã i krôsniãta, Alojzy Nôgel
Gùczów Mack gôdô, Aleksander Labùda
Kaszëbsczé Abecadło. Twój pierszi elemeńtôrz, Witold
Bòbrowsczi, Katarzëna Kwiatkòwskô
Krôjczi pôjczi, Stanisłôw Janke
Kaszëbsczé legendë, Janusz Mamelsczi
Òpòwiednie Wejrowsczi Zemi. (tłum. Stanisłôw Janke)
Mësla dzecka, wëb. Elżbiéta i Eugeniusz Prëczkòwscë
Mòdrô strëna. Antologiô pòezji kaszëbsczi
Mòja kòtka, mój kòt, Piepka Jan (Staszków Jan)
Naùczanié w przëpòwiôstkach. Wëjimk z Nowégò Testameńtu,
(tłum. Eugeniusz Gòłąbk)
Nënka Roda i ji dzôtczi, Alojzy Nôgel
Ò panu Czôrlińsczim co do Pùcka pò sécë jachôł, Heronim
Derdowsczi
Remùsowi króm, òpr. Tadeùsz Lipsczi
Skôrb i mòc. Bôjczi pùcczé, Józef Ceynowa
Szadi Władi, Alojzy Nôgel
Szlachcëca Nitczi sławetné dobëcé bitwë szlachatné, Alozjy
Bùdzysz
Ùkłôdk dlô dzôtk, Jan Trepczik
W widze dnia. Gôdczi i bôjczi kaszëbsczé, òpr. Grégòr
Schramke
W wieczórny dôce. Niestwòrzoné pòwiôstczi z Kaszëbsczi. Ze
„Słowarza” Zëchtë, òpr. Grégòr Schramke.
Zaklãtô Stegna. Bôjczi kaszëbsczé, òpracowôł i zebrôł J. Samp
Zemia kaszëbskô, Alojzy Bùdzysz
Żëcé i przigòdë Remùsa, Aleksander Majkòwsczi
Żużónka jak mrzónka, Stanisłôw Janke

VI
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Przëdôwk

Przëdôwk

– to part zdaniô, jaczi je òkreslenim jistnika (abò
jistnikòwégò zamiona) i wskazëje na jegò znankã.
Òdpòwiôdô òn na pëtania: jaczi?, jakô?, jaczé?,
chtëren?, chtërna?, chtërno?, czij?, czëja?, czëje?, wiele?, czegò?, z czegò? W kaszëbsczim jãzëkù colemało
przëdôwk wëstãpùje w zdanim przed słowã, chtërno òn òkresliwô, równak nie je to systemòwô regla.
Przëdôwkã mògą bëc rozmajité partë mòwë:
– znankòwnik (wiôlgô chëcz)
– zamiono (twòja nënka)
– mionoczasnik (môłczącô białka)
– wielnik (pierszi sniég)
– jistnik (rzéka Brda)
– przëmionowé rzeczenié (sëknia w kratkã)
Z pòzdrzatkù na to, jaczim partã mòwë je wërażony przëdôwk i jaką mô òn fleksyjną fòrmã, wëapartniwô sã nôslédné ôrtë przëdôwków:
• znankòwnikòwi przëdôwk – je to przëdôwk
wërażony znankòwnikã, znankòwnikòwim
zamionã
abò
znankòwnikòwim
mionoczasnikã, np. słabi duch, mòja gwiôzda,
zdżãté kòlano;
• wielnikòwi przëdôwk – je to przëdôwk
wërażony wielnikã, np. dwie sostrë;
• jistnikòwi przëdôwk – je to przëdôwk
wërażony jistnikã w nym samim przëpôdkù,
w nym samim ôrce i w ny sami lëczbie, co
słowò òkreslóné przez nen przëdôwk, np.
artista malownik;
• genetiwòwi przëdôwk – je to przëdôwk
wërażony
jistnikã
w
genetiwie
abò
jistnikòwim zamionã w genetiwie, np.
historiô Pòmòrzô;
• przëmionowi przëdôwk – je to przëdôwk
wërażony przëmionowim rzeczenim, np.
wiónczi z bòrowiczô.

Przëdôwk wërażony wskôzownym zamionã
W kaszëbsczi syntaksë czãsto pòjôwiô sã
przëdôwk wërażony wskôzownym zamionã (nen,
na, no, ten, ta, to, taczi, takô, taczé, tak, tedë, tuwò, tu,
tam, tądka, nądka, òdnąd, òdnądka, znądka), np.: To
bëła takô trąba basowô; Mùcha Zôbòrsczi to béł taczi
król jezora; Jô miôł robòta ù tegò taczégò Miemca; Szlë
ną taką lesną stegną tuwò tądkã).

Klasë strzédny szkòłë
Renata Mistôrz

Scenarnik zbiéru ůczbów
„Diskůrs wkół wiérztë Kristinë Můzë Kaszëba, Nié-Kaszëba”
(Lekcëjô lëterackň-spňlëznowňkůlturowô, 2-3 gňdzënë)

Dzél II

Przeznaczenié:
Ůczniowie wëżigimnazjalnëch szkňłów, chtërny
ůczą să kaszëbsczégň jăzëka.

Kristina Můza
Kaszëba, Nié-Kaszëba

• pňznôwanié regionalny lëteraturë;
• cwiczenié ůmiejătnosców: rozmieniô, gôdczi,
słëchaniô;
• rozwijanié interakcyjnëch ůmiejătnosców:
diskůtowaniô i argůmentowaniô, przedstôwianiô
swňjégň stanowiszcza, půblicznégň wëstăpňwaniô,
wespółdzejaniô w interakcji;
• wëtwňrzenié ňchrónnëch i ůrobnëch pňstawów
w zôkrăżim jăzëkňwi spôdkňwiznë regionu;
• pňznanié dzysdniowi stojiznë w ňbrëmienim
miészëznowëch i regionalnëch jăzëków Europë;
• pňznanié wëbrónëch mëslów z diskůsji nad
znaczenim jăzëków dlô człowieka;
• rozwijanié ůmiejătnoscë robňtë w karnie.

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.

spňlëznowé dzejanié, sómnô robňta, můltimedialny pňkôzk.

1. �����������������������������������������������
Szkólny przedstôwiô definicjă/ňkreslenié słowa
„Půblicystika” (np. zapisóną na papiórowi blewiązce, chtërnă przëpinô do tôflë; mňże to téż bëc slajd
przëszëkňwóny w technice Power Point) i krótkň
ňmôwiô w sparłăczenim z przeczëtóną wiérztą.

Céle:

Fòrmë robòtë:

Metodë robòtë:

• prôca z tekstă;
• diskůsjô;
• môłi wëłożënk wspiarti můltimedialnym pňkôzkă wëkňnónym kòmpùtrową techniką Power Point.

Didakticzné pòmòce:

• definicje pňjăców „Půblicystyka” i „Diskůrs”
w wëbróny spňsób, cëtatë do ůczbë;
• felietón przëszëkňwóny wczasni w kňmpůtrowi technice Power Point tikający să môłëch jăzëków,
przëszëkňwóny przez szkólnégň abň pň wczasniészim dogôdanim - przez ůczniów (témat felietonu:
dzysdniowô sytuacjô w zôkrăżim miészëznowëch
i regionalnëch jăzëków Europë, a téż je mňżnota
pňznac niechtërne mëslë swiatowi diskusji nad znaczenim jăzëków);
• kňmpůter, můltimedialny projektor, ekran – żlë
je nót.

Najô ùczba - edukacyjny dodôwk do „Pòmeranii”
Redakcjô: Danuta Pioch
Òbrôzczi: Joanna Kòzlarskô
Stałô wespółrobòta: Róman Drzeżdżon, Hanna Makùrôt,
Janusz Mamelsczi, Aleksandra Pająk, Lucyna Sorn

Zdatnô definicjô:
”PŮBLICYSTIKA to pňstrzéganié problemów
[spňlëznowëch, kůlturalnëch i pňliticznëch], jich analiza i ňcena.”
2.	���������������������������������������
Szkólny zadôwô pňsobné zapëtania, np.:
Czë zgódno z definicją słowa „půblicystika” wiérzta je „půblicysticznym tekstă”? Jakô je tématika
(problematika) wiérztë?
3. Szkólny
�������������������������������������������
(abň aktiwny ůczniowie) prezentëją
felietón, co przedstôwiô sytuacjă regionalno-etnicznëch jăzëków w Europie. Mô ňn sparłăczenié
ze zjawiszcză etnicznëch regionów w Europie, (np.
Waliô, Frizjô, Kaszëbë) a téż etnicznëch karnów
w nich mieszkającëch. Wiédză w ti sprawie mňże
letkň nalezc z Internece. Adresë wëbrónëch starnów są zapisóné w bibliografii na kůńcu tekstu. Do
felietónu mňże téż dodac:


[w:] Bortnowski Stanisław, Warsztaty dziennikarskie,
Wydawnictwo STENTOR, Warszawa 2003 (II), s. 116
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VII

Klasë strzédny szkòłë
• Zmiónkă ň pňlitice Unii Europejsczi i Radë
Europë wspiérającëch wielejăzëkňwňsc i tzw. „môłé
jăzëczi”,
• mëslë z diskůsji nad znaczenim jăzëków dlô
człowieka, jakô je prowadzonô przë leżnoscë půblikňwaniô wińdzënów z badérowaniô dwajăzëkňwňscë.
Wôrt je tuwň wprowadzëc klasyczną ju hipňtéză
Edwarda Sapira i Beniamina Whorfa: „Brëkňwnicë
rozmajitëch jăzëków żëją w rozmajitëch swiatach”, co
mňże wëłożëc, że lëdze gôdający wiele jăzëkama mają
wiele swiatów (Ňbaczë téż: „i mdze můzyka swiata
swiatów” we wiérzce Kristinë Můzë, co bădze dalszim
punktă ůczbë).
Żlë przëszëkňwanié felietónu je trudnym zadanim
– mňże ten punkt ůczbë ňgraniczëc do krótczi jinformacji, wëzwëskůjącë ůmiejătnoscë ůczniów w szukanim materiałów z Internetu.
4. Diskůsjô
����������������������������������
pň ňbezdrzenim felietónu.
5. ��������������������������������������������
Swiądë sparłăczoné z kůltiwňwanim kůlturowi
spôdkňwiznë, w tim jăzëka. Spňdlim wniosków mňgą
bëc np. nôslédné cëtatë i problemňwé zapëtania:
• „Jăzëkňwô wielezortowňsc swiata to pň prôwdze
wiôlgô rzôdzëzna. Wedle ňszacowaniô na swiece je kňl
4500 lokalnëch jăzëków, w tim wëszi 800 blós w sami
Papui-Nowi Gwineji! Przińdnota wiele jăzëków nie
wëzdrzi równak różowň. Jăzëkňwi badérowie szacëją,
że niebezpiek grozy kňl trzem tësącóm jăzëków, ňsoblëwie
w ňbů Amerikach i Australii. (...). Zwieliwanié lëczbë
zagrożonëch wëdżiniăcym jăzëków to pňchódnô pňliticznégň i ekňnomicznégň cësků na etniczné miészëznë. Nowé
pňkňlenia coraz rzadzy pňsługůją să tradicyjnym jăzëkă.
Ekspercë ůznôwają jăzëk jakno „zagrożony”, czej przestôwô să gň ůczëc bënômni 30 procent dzecy. (...) Stracenié jăzëka ňznôczô zgůbienié wiédzë przekôzywóny
z pňkňleniô na pňkňlenié. Spňlëzna, chtërna donëchczas
pňsługiwa să nym jăzëkă, tracy dzél swňji juwernotë
i nôrodny bůchë. Czedë ůmiérô jăzëk, lingwiscë, antropňlogňwie, historicë i psychňlogňwie tracą wôżny zdrój wiédzë. Pňznôwanié ůszłotë stôwô să trudniészé.”
(Wëjimczi tekstu Zagrożone języki z internetowi starnë kanału Discovery Chanel)


W kòżdim jãzëkù są òsóbné kategòrie semanticzné i gramaticzné, co prowadzy
do te, że cãżkò gadac ò dobrim przełożënkù z jednégò jãzëka na drëdżi. Jeżlë – jak
pòdaje B. Whorf – w jaczims jãzëkù ni ma gramaticzny kategòrie czasu (np. w
jãzëkù Indianów HOPI), nie jest mòżlëwé dobré òddanié dëcha tekstów tegò jãzëka
w jaczims z jãzëków europejsczich. Tej nôleżi założëc, że ùżëtkòwnicë rozmajitëch
jãzëków żëją w jinëch swiatach, dze czas mô czësto jiną (ze wzglãdu na jãzëk)
wôrtosc.
Łuczyński E., Maćkiewicz J., Językoznawstwo ogólne. Wybrane zagadnienia, s. 136


Na òbchôdóny 21 gromicznika Midzënôrodny Dzéń Òjczëstégò Jãzëka, Discovery
Communications Inc. przëszëkòwało wespół z Òrganizacją Sparłãczonëch Nôrodów
do Spraw Òswiatë, Nôùczi i Kùlturë (UNESCO) a téż Programã Prôcë ONZ (UN
Works Programme) seriã filmów na témat wëmiérającëch jãzëków, emitowóną na
całim swiece dlô pònad 100 mëlionów wzérôczów. Pòkazywóné bëłë krótczé programë przedstôwiającé niéwiôldżé karna lëdzy, co jesz pòsługiwają sã nyma dżinącyma
jãzëkama. Terôzka materiałë mòże nalezc w Internece pòd adresã:
http://www.un.org/works/OLD/culture/index.html#

VIII

Najô Ùczba - lekcjô 2 (34)
dodôwk do „Pòmeranii”

• K. Kňssak-Główczewsczégň: „Czy można być
kimś innym nie będąc sobą?”
• Wëprowôdzk: Co może znaczëc wërażenié
„můzyka swiata swiatów” z wiérztë K. Můzë? Do
przëjăcô jaczich ůdbów zachăcywô wiérzta?
6. �����������������������������������������
Szkólny zadôwô ůcznióm problemňwé zapëtania:
• Témată dzysészi ůczbë je „Diskůrs wkół wiérztë
Kristinë Můzë Kaszëba, Nié-Kaszëba”. Jak rozmiejesz nen titel?
• Szkólny przechôdô do definicji słowa
„DISKŮRS”, wëzwëskiwô zapis na papiórowi blewiązce przëpiăti do tôflë abo slajd Power Point:
”DISKŮRS = pňzwa, chtërnă mňże nalezc w lingwistnëch ňpracowaniach. Słowň to je tuwň jakno zapňżiczoné z prakticzi francëskň-anielsczi i przeważno ňznôczô
„tekst w kónteksce”, co ňznôczô tekst rază z całą sytuacją
jegň ůżiwaniô (chto czerëje tekst, do kňgň, z jaką intencją,
w jaczich warënkach itd.).”
• Co je „kóntekstă tekstu” ňmôwióny wiérztë?
•
Chto
do
négň
czasu
brôł
ůdzél
w diskůrsu wkół problemów môłëch ňjczëznów
i jăzëków? Chto prowadzy diskůrs?
[Autorka wiérztë, szkólny, co przedstôwiô spňlëznowň-kůlturowi kóntekst môłëch jăzëków, wypňwiôdający să ůczniowie, co sygają ňd czasu do czasu do
swňjëch doswiadczeniów i przemësleniów...]. Ůczniowie dodôwają do spisënků pňstăpné ňgniwa diskůrsu
nad kawlă môłëch ňjczëznów i jăzëków. Dobrze bë
bëło, czej w nym spisënků bë wstawilë téż sebie, ale
szkólny ni mňże tegň wëmůszëc. Sygnie na zôczątk,
że mdą pňrëszony wiérztą Kristinë Můzë i problematiką, chtërny ňna tikô.
7. ��������������������������������������������
Szkólny nakazëje ůcznióm ůłożëc i zapisac 12 włôsné swiądë wëchôdającé donëchczas z wiérztë
K. Můzë i z diskůrsu wkół te dokôzu. Wëbiérô 1-2
chătnëch ůczniów do ňdczëtaniô swňjich wniosków.
8. ���������
Ňcenianié
• Za robňtă w karnie – dlô nôlepszi wespňlëznë;
• Za cekawé wniosczi z diskůrsu: – dlô 1-2 ůczniów;
9. ���������������������������������������������
Domôcô robňta: Szkólny zadôwô jednă z trzech
robňtów (do wëbraniô):
1) Włączë să do diskůrsu na témat stojiznë czë
rolë môłëch ňjczëznów abň jăzëków. Czë zagrôżô
nóm „Wieża Babel”?
2) Dokňnôj lëteracczégň dolmaczënků wiérztë K.
Můzë na pňlsczi jăzëk (Szkólny ňbjasniwô jinosc midzë dosłownym a lëteracczim dolmaczenim)
3) Napiszë articzel ň diskůrsu wkół „môłëch
jăzëków” i /abň „môłëch ňjczëznów”
 Łuczyński Edward, Maćkiewicz Jolanta, Językoznawstwo ogólne.
Wybrane zagadnienia, Wyd. UG, Gdańsk 2002, s. 89

