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Rómk Drzéżdżónk

Bôjkňwô krôjna
dzél IX

„Jakůż to mňżlëwé?” – pňmëslało dzéwczątkň 
– „Tec przed sztócëkă jô bëła w krôjnie stolemów,   
a terô jem ů se, doma. Jaczé to wszëtkň je dzywné!”

Mariolka rozezdrzała să pň jizbi. 
– Jurků, Dobrzësławie, królu Warcësławie! Dze 

wa jesta? 
Wtim w jizbă zakůknăła mëma a zapita:
– Córeczkň, wňłała të mie?
– Nié…, jo…, mëma… czë tatk dzysô z mňrza 

przińdze? – w ji ňczach sklëniłë să wiôldżé łizë.
– Tatk je ju doma. A co të, Mariolkň, płaczesz? 

– mëma pňdeszła do ni krócy a pňłożëła ji răkă 
na łësënă. – Hmmm, gňrączczi ni môsz, ale cos 
mie lëchň, dzeckň, wëzdrzisz, jakbë të dopiérze   
z zëmnégň bůtna przëszła. Jô cë zarôzka łóżkň zro-
biă, půdzesz să legnąc, jo?

– Nié, mie nick nie je – kąsk zełgało dzéwcză, 
kň dopiérze co miarzła w zybny krôjnie stolemów.

– A kůků! – wnym bez rësënă w dwiérzach dało 
să czëc głos tatka.

– Tata – zawňłało dzéwczątkň rzucającë să   
w tatkňwé remiona. – Jak dobrze, że të jes.

– A czemůż mie bë ni mia bëc? – zadzëwňwôł 
să tatk.

– Në bň Gňsk…, król mňrza…, sztorm…, sto-
lemë gôdałë, że…  – Mariolka nie wiedzała, czë   
ň swňjich przigňdach ňpňwiedzec tatkňwi ë mëm-
ce. Mňże pňmëslą, że jejich córeczka zmiszlô, abň 
pň prôwdze je chňrô i gôdô w gňrączce?

– Gňsk? – ůsmiéchnął să tatk. – Nie jiscë să. Më, 
rëbôcë, z nim w zgňdze żëjemë.

– Wiéta wa co, jô waju tu ňstawiă, żebë wa so   
ň nym Gňsků pňgôdała, a půdă wieczerză rëchto-
wac – rzekła mëma.

Czedë wëszła, tatk wzął Mariolkă na klin, a za-
pitôł:

– Cëż dzysô mňja môłô córeczka robiła? 
– Jô pňznała krôsniăta, gôdała z wiôldżima sto-

lemama, a nawetka widzała smňka… Ale wiész, ňn 
je chňri. Dobrze, że krôsniăta mů pňmňgłë. Terô 
ňn spi, ale za trzë dni mdze zdrów, bň Zdrósłôw 
dôł mů lékarstwň. Ňn să tak smiészno zwie, cze-
kawé czë të mňżesz wëmówic jegň miono: Szô-ků-
lă-fé-kň-nël.

– Szôkůlăfékňnël – pňwtórzëł tatk. – Dobrze?
– Jo, dobrze, tatků. A wiész, że Alolilu, Jópi, 

Jojo, Jakcet – stolemné stolemë – Mariolka wë-
cygnăła rączczi tak wësok, jak le mňgła – mieszkają 
w zëmnëch chëczach na nordze, a czedës żëłë tu, 
kňle naju, na Kaszëbach? 

– Tec jô cë ň nich ňpňwiôdôł – zasmiôł să tatk.
– A wiész, że krôsniăta piszą ksążczi, mają 

pëszné kôtë, a mieszkają… – Mariolka rzekła tat-
kňwi na ůchň: – tu, pňd nają chëczą, ë pňmôgają 
mëmie w kůchni.

Tatk wcale nie wëzdrzôł na zadzëwňwónégň. 
– Wiész, że pňd szafą są dwiérczi, bez jaczé 

mňże do jejich krôjnë wlezc? Leno můszi wëzgňd-
nąc wëzgódkă, ale ňna nie je drăgô, to můszi le kąsk 
pňmëszlec…

– Jo, Mariolkň, córeczkň kňchónô, jô to wszëtkň 
wiém – tatk zesadzëł córkă z klina, wstôł, pňde-
szedł do szafë, a trzë razë půknął pôlcă na dwiérze: 
– Królu Warcësławie, Jurků, Dobrzësławie, Jófků   
a wszëtcë, chtërny tam jesta, pňjta do nas.

Zeza szafë zaczăłë wëchadac krôsniăta, a bëło 
jich tëli, że Mariolka ni mňgła jejich pňrechňwac. 
Kňżden kłóniôł să a wiesoło machôł do dzéwczëcë 
i ji tatka. Westrzód nich béł król Warcësłôw, Jurk, 
mądri Dobrzësłôw, Jófka a Zdrósłôw, chtëren, za-
wňłôł:
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 – Szôkůlăfékňnël wcyg spi, ale mdze zdrów.
Mariolka czësto baf stojała zdrzącë rôz na tat-

ka, rôz na swňjich malińczich drëchów. Tej w jizbă 
wlazła mëma:

– O, widză, że mómë gňscy. Rôcză, rôcză do pa-
radnicë. Wieczerza je ju na stole.

– Hůra! – krziknăłë krôsniăta. 
– Tatků, mëmkň! – tegň dzéwcză să nie spňdza-

ło. – To wë znôce krôsniăta?!
Mëma wezdrzała na tatka, chtëren cziwnął do 

ni głową.
Na klëknă kňle Mariolczi, ňbjimnăła jă,   

a ůroczësto rzekła: 
– Më znajemë să z krôsniătama, stolemama, 

znómë smňka, co jes jegň widzała… To je normal-
né kňl lëdzy, jaczi są… czarznikama.

– Czarznikama? – dzéwcză jaż să ůrzasło.
– Kň to nie je nick lëchégň bëc czarznikă 

– dolmacził tatk. – Jesmë zwëczajnyma lëdzama, 
mieszkómë w chëczach, robimë, warzimë, sprzą-
tómë… leno czasă ůżiwómë czarznicczi mňcë, bë 
pňmagac jinszim. 

– Jô téż jem czarzniczką? – Mariolka jesz ni 
mňgła w to wszëtkň ůwierzëc.

– Jo, jes nią, bň môsz dobré serduszkň – mëma 
mňckň przëcësnăła córeczkă do se. – Wszëtcë 
dobri lëdze mają wiôlgą, czarznicką, mňc. Mňc, 
jakô dôwô jima widzec to, czegň nielusy nawetka   
w ňkůlôrach nie dozdrzą. Bez ną mňc mňżesz miec 
wiele drëchów nié le w bôjkňwëch krôjnach, ale téż 
w swiece lëdzy. 

Niejednémů krôsniôkňwi ňd wzrëszeniô łiza 
pňcekła pň brodze. Zrobiło să cëchň, a pň sztócëků 
Jurk zawňłôł:

– Wiwat Mariolka, môłô czarzniczka! Wiwat 
naszô drëszka! 

Na rozesmiała să ňd ůcha do ůcha a wňłającë: 
„– Wiwat mëma! Wiwat tatk! Wiwat krôsniăta! 
Wiwat bôjkňwi, czarznicczi swiat!” – pňprowadzëła 
wszëtczich do paradnicë na wieczerză.

Jô téż z nima ną wieczerză zjôdł, 
a pň ni dostôł stolemną mňc,
że jô na stółků wëgódno sôdł
ë bez całi dłudżi, ňkrăgłi rok
sedzôł jem ë dlô Waju spisôł
ne wszëtczé Mariolczi przigňdë
ň jaczich jô czuł, a jaczé jô widzôł.

KŮŃC

Céle:
Pò skùńczenim ùczbë ùczeń mô:
– znac przëczënë biôtczi pòd Grunwaldã i ji   
 wińdzënë;
– znac pòliticzné wëbòrë pòmòrsczich ksążąt   
 òbczôs pòlskò-krzëżacczégò spiéru;     
– pòsługëwac sã rozmajitima ôrtama dërżéniowëch  
 tekstów. 

Metodë:
– robòta z dërżéniowim tekstã;
– diskùsjô;
– wëłożënk.

Didakticzné pòmòce:
– dërżéniowé tekstë (dodôwczi 1- 4);
– historicznô karta i atlas.

Biblografiô:
Labuda G., Historia Kaszubów w dziejach Pomorza, 
t. 1: Czasy średniowieczne, Gdańsk 2006.
Nadolski A., Grunwald 1410, Warszawa 2003. 

Cyg ùczbë:
1. Na spòdlim dodôwków1, 2B, 4:
 a) zaznaczë na karce (dod. 3) òbéńdë, co nôleżałë  
 w 1410 r. (przed grunwaldzką biôtką) do:
 – Świãtobòra i jegò sëna Kazmiérza;
 – Warcësława VIII;
 – Bògùsława VIII
 – krzëżacczégò państwa;
b) wëjasnij, czë Jón Długòsz miôł rëcht piszącë, że  
 Kazmiérz V był òtrokã Bògùsława VIII.
2. Analiza dodôwków 1, 2B i 4. Ùczniowie,   
 zestôwiającë rozmajité tekstë, sami wëcëgają   
 swiądë i dospòrządzają kartã z 3 dodôwkù. 

Dark Szëmikňwsczi

Kaszëbi pòd 
Grunwaldã (dzél II)
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3. Pòdczorchniãcé – danié bôczënkù na wszelejaczé 
wińdzënë grunwaldzczi biôtczi dlô Pòlsczi, Zôkònu 
i Pòmòrzégò.
4. Domôcô robòta: Na spòdlim historicznégò atlasu 
przedstaw zjinaczi w pòliticzny przënôleżnoce 
zemiów: lãbòrsczi i bëtowsczi òd XV do XX 
stolecégò. 

Dodôwk 1. Midzë Pòlską a Zôkònã 
– pòlitika pòmòrsczich ksążąt 
(Historia Pomorza, t. 1 (do roku 1466), red. G. Labuda, 
cz. 2, oprac. K. Ślaski, B. Zientara, Poznań 1969, s. 284, 
285) 

Dëtczi (…) miałë Zôkònowi pòmòc w zbùdowanim 
szeroczi procëmpòlsczi zdrëszënë. Jich ùrokòwi ni 
mógł sã òprzéc żóden z pòmòrsczich ksążąt. Nawetka 
Warcësłôw VIII z daleczi Wòlegòszczë (…) pòspiesził 
pò swój dzél, przërzékającë ùroczësto w Malbòrgù 
28 VII 1409 rokù zbrojną pòmòc, zarãczóną przez 
jegò miasta. Na zjezdze z wiôldżim méstrã 20 VIII 
1409 rokù w Szczecynkù Świãtobór szczecyńsczi   
i Bògùsłôw VIII słëpsczi, za jurgelt pò 2 tys. kòpów 
prasczich groszów na rok, przëjãlë na se òbrzészk 
wspiéraniô Zôkònu procëm Pòlsce z całą sëłą, jaką 
zarządzają. Jak tej miôł bëc òmaniony rozdôwny 
Ùlrik, czej nie dożdôł wiérnotë pòmòrsczich ksążąt 
(…). Leno Swiãtobór wëtrwôł w dónym słowie 

i przësłôł na plac biôtczi sëna Kazmiérza z 600 
kòpiama ricerzów. (…) Wòlegòsczi Warcësłôw 
czësto zabéł, co przëmówił zrobic, ale co téż nie 
bëło dlô nie przeszkòdą do przëjãcô pò Grunwaldze 
nowëch sëmów òd Krzëżôków, zrobieniô nowégò 
òbiécënkù i – znowa niedotrzëmaniô gò.  Równak 
nôwikszą chitroscą wëkôzôł sã Bògùsłôw VIII. 
Bãdącë dobrim znajôrzã Pòlsczi, nie béł tak gwësny 
krzëżacczégò dobëcô jak jegò młodi szczecyńsczi 
krewny; zebrôł tej w 1410 rokù swòje sëłë i żdôł 
na rozsądzenié.  Pò klãsce Zôkònu zaczął wspierac 
Jadżełłã i przejął czile zómków i miastów z rąk 
òbjãtëch ùrzasã Krzëżôków.

Dodôwk 2. Pò biôtce 
(J. Długosz, Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa 
Polskiego, Warszawa 1982, s. 145, 156)

A
Pò skùńczenim baro ùroczësti czestë ù króla 

ricerze mają nakôzóné òddac wszëtczich pòjmańców  
i òkazac jich na jedny rówiznie (…). Król Władisłôw 
ùstawił na ni szesc pisarzów  (…), żebë spiselë 
miona, ród i przezwëstkò pòjmańców. Prowadzëlë 
jich tej i przedstôwielë nôpierwi królowi, a pòtemù 
pisarzóm, òsóbno Krzëżôków ze Zôkònu, òsóbno 
prësczich ricerzów (…), òsóbno Czechów, òsóbno 
Mòrawców, òsóbno Slązôków (…), òsóbno 

Dokùńczenié na str. IV
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Łużëczanów (…), òsóbno Pòmòréńców, òsóbno 
mieszkańców Szczecëna, òsóbno Kaszëbów, òsóbno 
Sasów (…). Zebrało sã pò prôwdze tëli nôrodnosców 
i plemieniów, wiôlgô ùrma dlô znikwieniô nôrodu  
i pòlsczégò jimienia.  

B
Pòlsczi król Władisłôw pò przëjãcym pôdającëch 

zómków i prësczich miastów, dzeli władzã nad nima 
midzë swòjich ricerzów. (…) zómczi i miasta Bëtowò 
i Hamerstein słëpsczémù ksãcowi Bògùsławòwi, 
chtëren pò przëbëcym òbczôs òbléganiô zómkù 

Malbòrga do Jegò Królewsczégò Majestatu  
w jawnym pismionie wëjawił, że wiedno bãdze 
służił królowi i Pòlsczi Kòrunie i bãdze jim szedł 
na pòmòc ze swòjima ricerzama, mieszczónama  
i wszednyma pòddónyma. Na jegò prosbë i zarãczenié 
pòlsczi Władisłôw dozwòlił òdpòjąc wzãtégò  
w pòjmanié jegò rodzonégò òtroka szczecyńsczégò 
ksãca Kazmiérza.

Najô ùczba
Redakcjô: Danuta Pioch
Òbrôzczi: Joanna Kòzlarskô
Stałô wespółrobòta: 
Róman Drzéżdżón,  
Hanna Makùrôt, Janusz Mamelsczi.

– edukacyjny dodôwk do „Pòmeranii”

Dodôwk 3. Pòmòrzé na zôczątkù  
XV w.
(Zdrzódło: T. Kantzow, Pomerania…, s. 495)

Dodôwk 4. Genealogicznô tôfla 
Grifitów
(Zdrzódło: G. Labuda, Historia Kaszubów w dziejach 
Pomorza, t. 1: Czasy średniowieczne, Gdańsk 2006,  
s. 106-107).

Legenda:
† smierc
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1. Ùczniowie òdpòwiôdają na pëtania:

 1) Ò czim je wiérzta?

 2) Jaczé zadôwómë sobie pëtanié, czej   

 nadchòdzy Nowi Rok?

	 3)	Czegò	nama	je	nôbarżi	trzeba?
	 Czë	wiéta,	 że	Nowi	 Rok	nié	wiedno	 rozpòczinôł	
sã	 1	 stëcznika?	 W	 Stôrim	 Egipce	 pòczątkã	 rokù	
béł	 lëpińc.	 Pierszi	 chrzescëjanie	 òbchòdzëlë	 gò	 
6	stëcznika,	a	pózni	25	gòdnika.	Dérowało	 to	baro	
długò.	 Dopiérze	 Rzimianie	 pònad	 dwa	 tësące	 lat	
temù	ùstanowilë	pòczątk	 rokù	na	1	stëcznika	 i	 tak	
je	do	dzysdnia.	
2. Dalszé ùczbienié
	 Wiele	nowòrocznëch	zwëków	òdeszło	w	zabëcé.	
Przódë	gbùrze	òbsëpiwelë	sã	ówsã,	żebë	bez	całi	rok	
bëła	bòkadosc	zbòżégò.	W	Nowi	Rok	na	stole	mùszôł	
leżec	chléb	przëkrëti	biôłim	tôflôkã,	miało	gò	sygnąc	
na	kòżdi	dzéń	 rokù.	 Zjedzenié	gòtowónégò	grochù	
na	nowòroczny	môltëch	rãczëło	bògaté	żniwò.	
	 Leno	nôwôżniészé	są	nowòroczné	żëczbë,	chtër-
ne	skłôdô	są	zarô	pò	dwanôsti	w	nocë.	Gôdô	sã,	że	
jak	płëną	ze	szczerégò	serca,	to	mùszą	sã	spełnic.

–	Terô	przepiszemë	z	tôflë	nowòroczną	żëczbã:
 Nowi Rok niech wszëtczim przëniese 
 zdrowié, szczescé i wiele ùcechë.
Dzecë	 ùkłôdają	 jiné	 żëczbë,	 a	 nôcekawszé	 szkólny	
pisze	na	tôflë.
3.	 Służbòwi	 rozdô	 kartë	 robòtë.	 Chãtné	 dzecë	
głosno	òdczëtają	wëzgódczi,	a	pózni	wszëtcë	napiszą	
rozwiązania	w	karce	robòtë.	Cwiczënk		2	kòżdi	zrobi	
sóm.
4. Pierszégò	stëcznika	wiészómë	w	naszich	chëczach	
nowé	kalãdôrze.	Są	jich	rozmajité	zortë:	na	scanã,	do	
pòstawieniô, czeszeniowé, ze zriwónyma kartkama, 
a	 nawetka	 taczé,	 chtërne	 nazéwómë	 wiecznyma.	
Taczé	kalãdôrze	mòże	ùżëwac	bez	dłudżé	lata,	bò	na	

Ewa Warmňwskô

Témat: Witómë Nowi Rok
Céle:
• cwiczënczi w gôdce i pisanim;
•	bògacenié	wiédzë	i	rozwijanié	słowiznë;
• czëtanié krótczich tekstów;
•	ùkłôdanié	nowòrocznëch	żëczbów	
•	rozpòznôwanié	przëdôwników	ò	procëmleżnym		
	 znaczenim.

Pòmòce:
• karta robòtë z wëzgódkama i mòwnyma   
 cwiczënkama; 
•	rozmajité	ôrtë	kalãdôrzów

Biblografiô:             
Maria	Ziółkowska,	Szczodry wieczór szczodry dzień, 
Ludowa	Spółdzielnia	Wydawnicza,	Warszawa	1989

Realizacjô:
1.	Wprowadzenié	do	tématu
Jak	 ò	 dwanôsti	w	nocë	 31	 gòdnika	 zédżer	wëbi-

je dwanôsce razy, witómë Nowi Rok, a Stôri Rok 
òdchòdzy	 na	wiedno.	 Nowi	 Rok	 to	wiôlgô	 redosc,	
zaczinómë	 gò	 òd	 skłôdaniô	 żëczbów	 i	 sztëcznëch	
ògniów.
Terô	pòsłëchôjta	wiérztë	

Nowi Rok	(E.	Warmòwskô)
 

Nowi Rokù, Nowi Rokù
jaczi dlô nas mdzesz?
Òd stëcznika do gòdnika
bãdzesz z nama dërch.

Kòżdi bë chcôł bëc zdrów, 
redowac sã i smiôc,
ceszëc sã kòżdim dniã,
prosto szczestlëwim bëc.

Nowi Rokù, Nowi Rokù
witómë ce jak kôże zwëcz.
Òtmikómë szerok dwiérze
i prosymë wchôdac w najã chëcz. Dokùńczenié na str. VI
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nich	są		zaznaczoné	 blós	 dnie	 i	 miesące.	 Szkólny 
pòkazëje	ùcznióm	rozmajité	kalãdôrze	i		pòwiésy	 na	
scanie	kalãdôrz	na	Nowi	Rok.
	 –	Terô	òbaczta,	jak	wëzdrzi	wieczny	kalãdôrz,		
	 chtëren	môta	w	karce	robòtë.
5.	 Òd	 Nowégò	 Rokù	 czãsto	 mómë	 nowé	 ùdbë.	 Më	
zaczniemë	òd	wiesołëch	cwiczënków	mòwnëch,	żebë	
lepi	 czëtac	 i	 gadac	 pò	 kaszëbskù.	 Taczé	 cwiczënczi	
môta	w	kartach	robòtë.	Za	sztót	bãdzemë	je	czëtelë.
	 –	Ùczniowie	czëtają	mòwné	akrobacëznë	pò		
	 kaszëbskù.
6. Zesëmòwanié
Pò	 kòżdim	 swiãtowanim	 przëchòdzy	 czas	 na	 robòtã.	
Przed	nama	je	całi	dłudżi	rok.	Bez	dwanôsce	miesąców	
mòżemë	zrobic	wiele	dobrégò	dlô	sebie	i	dlô	jinëch.	Jak	
bãdzemë	robilë	wszëtkò	jak	nôlepi,	tej	za	rok	bãdzemë	
mòglë	bùszno	rzec,	że	ten	rok	béł	dlô	nas	dobri,	czegò	
Wama	i	sobie	żëczã.

KARTA	ROBÒTË

1. Wëzgódczi
 Co to za pón,
 chtëren mô 12 dzecy,
 co rządzą cządama rokù
 na swiece?
 ………………………………………………………
 Kògò òstatnégò gòdnika żegnómë,
 a 1 stëcznika witómë?
 ………………………………………………………
 Czë padô sniég, czë cwiardi mróz,
 òn wiedno zdążi przińc na swój czas.
 ……………………………………………………….

2. Pòłączë pasowné słowa:
 stôri  môłi
 dłudżi  nowi
 wiôldżi  krótczi 
 cwiardi  młodi 
 prosti  mitczi
 stôri  krzëwi 
 
	 To	są	znankòwniczi	ò	procëmleżnym		 	
	 znaczenim.	Wëbierzta	te,	chtërne	pasëją	
	 do	òpisënkù	Stôrégò	i	Nowégò	Rokù.

3. Wieczny kalãdôrz

	 Zaznaczë	datum	1	stëcznika  

4. Mòwné cwiczënczi

 Miłi młënôrz Michôł miele mòji mëmce Marce  
 mãdel miechów miałczi mączi.

 Tu szina, tam szina, na nich cãżkô maszina, pùch,  
 pùf, pùch i banë ni ma!

 Spróbùj czëtac tak chùtkò jak sã leno dô. 
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Dokùńczenié na str. VIII

Céle: 
–	zapòznanié	z	przësłowiama	sparłãczonyma	z	nowim	
rokã; 
–	przënãcenié	do	wëzwëskiwaniô	słowarzów; 
–	zapòznanié	z	rozmajitima	ôrtama	słowarzów; 
–	sztôłcenié	pòstrzéganiô,	wëcyganiô	swiądów; 
–	bògacenié	słowiznë	i	wiédzë	ò	kaszëbsczi	kùlturze.

Pòmòce: 
–	tekstë	przësłowiów; 
–	słowarze	polskò-kaszëbsczé	i	kaszëbskò-pòlsczé; 
–	rebùsë,	diagramë,	wëzgódczi.

Cyg ùczbë: 
1.	Czëtôj	rzeczónczi	sparłãczoné	z	kùńcã	i	zôczątkã	
rokù.	Kòżdą	z	nich	starôj	sã	wëjasnic,	jak	jã	
rozmiejesz.
1)  Jakô zëma, taczé bãdze lato. 
2)  Czej pózno lëst z drzewiszcza spôdô, òstrô zëma  
 sã zapòwiôdô. 
3)  Czej w przedgódnikù na drzewach lód, tej żniwa  
 jak miód. 
4)  Jak we Wilëją z robòtą nadążi, to w Nowim Rokù  
 dô so radã. 
5)  Jak Nowi Rok w prodżi, to stôri w nodżi. 
6)  Jak w Nowi Rok słuńce swiécy, pùsté stodołë  
 i sécë. 
7)  Chto w Nowi Rok reno wstanie, òb całi rok   
 nieskòri na wëléganié. 
8)  Na Nowi Rok przëbiwô dnia na kùrzi krok, a na  
 Trzë Króle na òwczi skòk. 
9)  Czej w Nowi Rok w sadze je wiele żłódzë, tej   
 dobrze òbrodzy brzôd. 
10) Czej w zëmie deszcz leje, dlô żniwa nicdobré   
 nôdzeje. 
11)  Królowie pòd szopã – dnia przëbiwô na kùrzą  
 stopã. 
12)  Trzej Królowie wiatrë cyszą i krziżiczi na   
 dwiérzach piszą.

2.	Wëpiszë	z	przësłowiów	trudniészé	słowa,	szukôj	
jich	pòlsczich	znaczeniów	w	słowarzu.	Jaczégò	

Danuta Pioch

Témat: Przez rozegracjã do nôùczi
słowarza	ùżëjesz:	pòlskò-kaszëbsczégò	czë	kaszëbskò-
pòlsczégò?
–	Przë	leżnoscë	òbezdrzë	dostãpné	słowarze	i	zrób		
	 jich	alfabétny	spisënk.

3.	Nôlepszô	nôùka	je	wiedno	przez	zabawã,	a	że	zôczątk	
rokù	 je	wiedno	wiesołi,	 tej	 pòbawi	 sã	 téż	 na	 ùczbie	
kaszëbsczégò.	 Mòże	 całé	 dzejanié	 z	 przësłowiama	
zrobic	na	miónczi	midzë	karnama.
	 –	Co	nóm	wróżi	żłódz	w	sadze?	Prowadzë	lëtrë		
	 na	swój	môl,	zgódno	z	czerënkã	strzélków.	W		 	
	 jaczim	przësłowim	je	ò	tim	gôdka?

4.	Rozsëpóné	słowa	ùłożë	w	zdanié	i	zapiszë	je.	
Chtërno	to	przësłowié?
 wëléganié  w  Rok  òb  rok  Nowi  nieskòri   
 całi  na  reno  Chto  wstanie

5.	 Òdczëtôj	 hasło	 ze	 słowny	 pajiczënë.	 Co	 to	 słowò	
znaczi?		Z	jaczégò	przësłowiô	òno	je	wzãté?

6.	 Wëszukôj	 słowa	 schòwóné	 w	 rzãdach.	 Je	 jich	
òsmë,	pò	 jednym	w	kòżdi	rédze.	Są	òne	sparłãczoné	 
z	tematiką	pòrëszóną	w	przësłowiach.

r a d ż ł ó d z ò m
e d e s z c z p ô t
b ë i z ã u c l ó d
ù w y n z ë m a ą k
f g l a t o h o z i
j ł a r s ł u ń c e
b r z ô d t ò p ë y
s ã ń u ż n i w a b
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12.	Jakno	cwiczenié	swòji	jãzëkòwi	sprawnoscë	mòżesz	ùłożëc	krzëżną	tãgódkã	z	òsmë	pòlétama,	
w	chtërny	hasło	bãdze	brzëmiało	„NOWI	ROK”.

7.	 Pòdôj	 numer	 przësłowiô,	 jaczé	 je	 pòkôzóné	 na	
malënkù.	Przeczëtôj	je	głosno.

8.	Jaczé	przësłowié	skrëło	sã	w	rebùsu?

10.	Przeńdzë	sã	z	Nowim	Rokã	pò	stegnach	i	òbaczë,	chtëren	z	miesãcy	dozwòli	mù	do	se	duńc	pò	darënk.

11
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9.	Chtërno	z	przësłowiów	je	pòkôzóné	na	malënkù.	
Òpòwiédz	głosno,	co	na	tim	malënkù	widzysz.
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