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Më jesmë jak ptôchë
Éwa Kasprzôk Ùczniowie IV klasë spòdleczny szkòłë

Céle ùczbë 

Ùczéń:
•	 rozmieje	znaczenié	tekstu	wiérztë,
•	 ùwôżno	słëchô	interpretacji	głosowi	pòéticczégò	

dokazu,
•	 cwiczi	cëché	czëtanié	wiérztë,
•	 òpòwiôdô	ò	swòjich	wseczëcach,
•	 wëcygô	swiądë	na	spòdlim	tekstu	wiérztë,
•	 bògacy	 słowiznã	 ò	 pòzwë	 lëdzczich	 felów	 i	 do-

broctwów,
•	 cwiczi	zgódné	ze	wskôzama	pisënkù	zapisywanié	

słów	z	ë	wëmiennym,
•	 pòsługiwô	sã	słowarzama.

Metodë robòtë	

•	 robòta	z	tekstã	wiérztë	
•	 samòstójné	przetwôrzanié	tekstu	
•	 szukanié	pòtrzébnëch	infòrmacjów	
•	 ilustrowanié	tekstu

Fòrmë robòtë

•	 samòstójnô,	w	zespòle	klasowim	i	w	karnach

Materiałë i didakticzné pòmòce

•	 tekst	wiérztë	E.	Warmòwsczi	„Midzë	niebã	a	ze-
mią”

•	 malënczi	ptôchów	 i	pòtrzébnô	do	 jich	nazwaniô	
słowizna

•	 przekładowé	słowarze
•	 zdania	w	wërazowi	rozsëpónce
•	 plansza	z	òrtografną	wskôzą	tikającą	sã	pisënkù	

wëmiennégò	ë

CYG ÙCZBË 

1.	 Na	 zôczątkù	 ùczbë	 szkólny	 prosy	 uczniów	
ò	 rozpòznanié	 pòkôzónëch	 na	 malënkach	 ptôchów	
i	dobranié	dlô	nich	pòzwów.	(Wszëtkò	przëszëkòwóné	
na	karce	robòtë.	Do	pòmòcë	w	przełożenim	pòzwów	
ptôchów	słowôrz	kaszëbskò-pòlsczi).

sroka,	gapa,	warbel,	òrzéł,	trulacz,	jaskùlëczka,	
kôłp,	bòcón,	dzëdzón
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NAJÔ ÙCZBA, NUMER 3 (75), DODÔWK DO „PÒMERANII”II

ÙCZNIOWIE IV KLASË SPÒDLECZNY SZKÒŁË

2.	 Szkólny	 rozdôwô	 ùcznióm	 trzë	 zdania,	 chtërne	
mają	 ùłożëc	 (z	 rozsëpónczi	 wërazowi)	 i	 infòrmùje,	 że	
pòdsztrëchniãté	zdanié	je	tematã	ùczbë.

Ptôchë rozmieją latac.
Ptôchë lôtają wësok nad zemią.
Më jesmë jak ptôchë. 

-	Dzecë	przepisywają	zdanié	do	zesziwków	jakno	temat	
ùczbë.	

3.	 Szkólny	 rozdôwô	 kôrtczi	 z	 tekstã	 wiérztë	 É.	 War-	
mòwsczi	„Midzë	niebã	a	zemią”.	Przë	głosnym	czëtanim	
wiérztë	 przez	 szkólnégò	 dzecë	 pòdsztrëchiwają	 słowa	
z	ë.

Éwa Warmòwskô 
Midzë niebã a zemią

Midzë niebã a zemią
dzeje sã wszëtkò co wôżné
Midzë niebã a zemią
płënie nasz czas
Rôz blëżi nieba
a rôz blëżi zemi
je kòżdi z nas
Midzë niebã a zemią
czasã chtos ùpôdô
i szukô òdwôdżi
Niebò tak wësok
a më jesmë jak ptôczi
chtërne, chòc skrzideł ni mają
corôz wëżi i wëżi,
corôz dali i dali wcyg sygają.

-	Ùczniowie	cëchò	czëtają	wiérztã	jesz	rôz	i	zastanôwiają	
sã,	co	mòże	ùwidzec	blëżi	nieba,	a	co	blëżi	zemi.	Pòtemù	
szkòłownicë	pòdzelony	na	dwa	karna	szëkùją	nôslédné	
zadania	 (mòże	 to	 bëc	 zadóné	 jakno	miónczi	 –	 chtërno	
karno	przëszëkùje	wicy	słów	w	jaczims	czasu):
	
*	 Co	 je	 widzec	 blëżi	 nieba?	 (Dzecë	 zgłôszają	 swòje	
bédënczi,	 pò	 kaszëbskù	 abò	 pò	 pòlskù	 –	 tedë	 jesz	 do-
chôdô	 robòta	 ze	 słowarzama,	 żebë	 wëszukac	 kaszëb-
sczé	równoznaczënë	słów).
blónë, słuńce, fliger, helikòpter, czësté i mòdré niebò, bòcón, 
dzëkô gãs, gapa, trulacz, skórc, skòwrónk, kôłp, słowik, mie-
sądz, gwiôzdë… 
	
*	Co	mòże	ùzdrzec	blëżi	zemi?
pòla, lasë, jezora, krze, kwiatë, aùta, kòła, bana, lëdze, 
chëczë, zwierzãta (krowë, kònie, kòzë, owce), òkrãtë, kùtrë, 
mòrze…

-	 Wszëtczé	 słowa	 ùczniowie	 zapisëją	 na	 tôflë.	 Szkól-
ny	 sprôwdzô,	 czë	 dobrze	 są	 zapisóné.	 W	 przëtrôfkù	
wątplëwòtów	ùczniowie	kòrzistają	ze	słowarzów.

4.	Szkòłownicë	próbùją	terôzka	namëslec	sã	nad	znacze-
nim	słów	„Midzë	niebã	a	zemią	płënie	nasz	czas,	rôz	blëżi	
nieba,	a	rôz	blëżi	zemi	 je	kòżdi	z	nas”.	 (Szkólny	starô	sã	
naprowadzëc	mëszlenié	w	stronã	tegò,	że	kòżdi	z	lëdzy	
je	czasã	 lepszi	–	 tedë	blëższi	niebù,	a	czasã	gòrszi	–	co	
cygnie	gò	w	dół).	

-	Dzecë	pòdôwają	znanczi	człowieka	(w	kaszëbsczim	abò	
pòlsczim	jãzëkù	–	tu	robòta	z	przekładowim	słowarzã),	
chtërne	 pózni	 bãdze	 nót	 pòdzelëc	 na	 dobroctwa i	 fele	
(tu	 zapòznanié	 z	 terminologią)	 i	 zapisac	w	 zesziwkach.	
(Człowiek	 mòże	 bëc	 np.	 dobri,	 lëchi,	 miłi,	 złoslëwi,	
robòcy,	zgniłi,	nielusy…)

5.	 Dzecë	 wëpisywają	 w	 zesziwkù	 słowa	 z	 ë,	 chtërne	
pòdsztrëchnãłë	 w	 teksce	 i	 òstôwiają	 plac	 na	 dolma-
czenié	 jich	na	pòlaszëznã.	 (Pòdsztrëchnãłë	 téż	gwësno	
słowò	 „chtërne”,	 tedë	 mùszi	 sã	 nad	 nim	 téż	 na	 sztót	
przëscygnąc	i	objasnic,	że	nie	dô	sã	pisënkù	tegò	słowa	
wëjasnic	wëmianą).

-	Słowa	zapisywóné	są	téż	na	tôflë.	Pòsobicą	dzecë	pòd-
chôdają	do	tôflë	i	piszą	kaszëbsczé	słowò	a	òkòma	niegò	
pòlsczé.	Ùczniowie	pòdsztrëchiwają	lëtrã	ë,	a	w	pòlsczim	
lëtrã,	na	chtërną	sã	to	ë	wëmieniwô	(wszëtkò	–	wszyst-
ko;	płënie	–	płynie;	blëżi	–	bliżej,	wësok	–	wysoko,	më	–	
my,	jesmë	–	jesteśmy,	wëżi	–	wyżej).

-	 Ùczniowie	 wëcygają	 swiądë	 z	 zebrónégò	 materiału	
i	ùsôdzają	wskôzã	tikającą	sã	pisënkù	ë.

-	Szkolny	dodôwô,	że	ë	mòże	sã	jesz	wëmieniwac	na	u	(co	
nie	pòkôzało	sã	w	tim	dokazu)	i	prosy	dzecë,	żebë	nalazłë	
przikładë	taczich	słów	w	jinszich	przistãpnëch	tekstach.

-	Zapisanié	wskôzë	tikający	sã	pisënkù	ë		(a	pòkôzóny	na	
przëszëkòwóny	przez	szkólnégò	planszë):

Dosc	czãsto	ë	wëmieniwô	sã	na	y,	i	abò	u	w	pòlsczich	
słowach,	co	juwerno	brzëmią.

6.	 Ùczniowie	 ùkłôdają	 zdania	 z	wëpisónyma	 słowama:	
wszëtkò,	płënie,	blëżi,	wësok,	më	,	jesmë,	wëżi.

7.	 Na	 zesëmòwanié	 wiédzë	 dzecë	 przez	 sztót	 mają	 sã	
pòczëc	 jak	ptôchë.	Zamikają	òczë	 i	gôdają	pòsobicą,	co	
widzą,	czedë	krążą	blëżi	zemi,	a	co	jak	sã	ùnôszają	wëżi	
(tak	ùtrwaliwają	pòznóną	słowiznã).

8.	 Doma	 dzecë	 mają	 namalowac	 céchùnk	 –	 swòje	
òpòwiedzóné	 lôtanié,	 abò	 blëższé	 niebù,	 abò	 blëższé	
zemi.
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KLASE NA PRZEŁÓMANIM I I II ETAPÙ SPÒDLECZNY SZKÒŁË

Céle ùczbë

•	 pòznanié	i	ùtrwalenié	słowiznë	sparłãczony	ze	zëmą	
•	 cwiczenié	 ùmiejãtnoscë	 słëchaniô	 tekstu	 ze	

zrozmienim	
•	 ùtrwalenié	wiédzë	ò	czasnikach	
•	 ùczba	twòrzeniô	czasników	w	ùszłim	czasu	
•	 jigrë	i	integracjô	na	spòdlim	tekstu	piesni

Metodë robòtë

•	 aktiwné	 słëchanié	 w	 célu	 zwëskaniô	 pòtrzébnëch	
wiadomòsców	

•	 łączenié	òbrôzka	z	pasownym	słowã	
•	 szukanié	w	teksce	pòtrzébny	kategórii	słów	
•	 samòstójné	twòrzenié	słów	wedle	zasadë	analogii	

Materiałë i didakticzné pòmòce	

•	 nagranié	 piesni	 „Zëmòwi	 czas”	 karna	 Kartësczé	
zwónczi	(z	platczi	„Naju	czas”)

•	 òbrôzczi	przedstôwiającé	zabawë	i	pòjãca	związóné	
ze	zëmą

•	 na	òsóbnëch	kartach	pòdpisë	do	òbrôzków	
•	 kartë	robòtë	–	tekst	piesni	z	lukama.

CYG ÙCZBË 

1.	 Dlô	 młodszich	 dzecy	 –	 zabawa	 ze	 stółkama:	 dzecë	
maszérëją	wkół	stółków	w	ritmie	piesni	„Hej	zëma”	(abò	
jiny	przistãpny	piesni	ò	zëmòwi	tematice),	czej	mùzyka	
cëchnie,	 dzecë	 sôdają.	 Dlô	 jedny	 òsobë	 ni	 ma	 stółka		
–	òdpôdô	òna	ze	zabawë	i	zabiérô	ze	sobą	jeden	stółk.

2.	 Gôdómë	 ò	 rozmajitëch	 zëmòwëch	 jigrach:	 Gdze	
wa bëła òb czas feriów? Co wa robiła bùten na sniegù?	
Wprowôdzómë	 pòzwë	 sparłãczoné	 ze	 zëmą:	 smiot,	
pùrdżi,	 szrëce,	pùrgówka,	dél,	 snieżónczi,	 sónczi,	mróz,	
sniég.	 Czej	 w	 rozmòwie	 pòjawią	 sã	 pasowné	 słowa,	
szkólny	 rozkłôdô	 òbrôzczi.	 Prosymë	 ò	 wëszukanié	
pòzwónëch	 przed	 sztótã	 rzeczi	 i	 dobranié	 pasowny	
słowiznë.

Hej zëma 
– mòje przigòdë ze zëmą 

Ludmiła Gòłąbk
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KLASE NA PRZEŁÓMANIM I I II ETAPÙ SPÒDLECZNY SZKÒŁË

3.	Dôwómë	dzecóm	kôrtë	z	lukama	do	ùzupełnianiô	òb	
czas	 słëchaniô	 piesni	 (jeżlë	 ni	 ma	 przistãpù	 do	 piesni,	
szkólny	czëtô	dokôz).	

Zëmòwi czas
Sëpnął, sëpnął biôłi .................................................

Wszãdze doòkòła légł
Wszëtczé dzecë ceszą sã
Przëszła z zëmą ùcecha //2x

Ref. Hej zëma, hej .................................................

Hej zëmòwi czas 
Łiszczącé gwiôzdeczczi  
Òkrëłë swiat //2x

Rãkawice, mùca, szal 
Cepło òbleczemë sã 
Chòc je bùten sëwi ................................................. 
Nama zëma nie dô w twôrz //2x 

Rôd na sónczi pùdzemë 
Z wiôldżi górë zjedzemë 
Ùklejimë .................................................

Dlô nas zëma – żóden strach //2x
Czej jezórkò zamiarznie 
Chùtkò ................................................. wcygniemë  
Bë pò lodze pùrgac sã  
Pòspół z zëmą tuńcowac 

mróz, zëma, sniég, szrëce, snieżélca

Sprôwdzómë	 pòprawné	 wëkònanié	 robòtë	 (tj.	 dofù-
lowanié	 wiérztë;	 dzecë	 dostôwają	 terôzka	 całowny	
tekst,	 taczi	 jak	 je	w	 cwiczënkù	 5),	 pòspólno	 spiéwómë	
abò	czëtómë	tekst.

4.	 Dlô	 młodszich	 dzecy	 –	 na	 tôflë	 rozwiésziwómë	
òbrôzczi	sparłãczoné	ze	zëmą	(jak	te	z	numrama	na	s.	IV	
i	V).	Dzecë	mùszą	dopasowac	pòdpisë	do	òbrôzków.	

JAZDA NA SZRËCACH

LEPIENIÉ SNIEŻÉLCA

ZJÉŻDŻANIÉ NA PÙRGACH

MIÓNCZI Z TÓSZÃ

JIGRË NA SÓNKACH

SNIEŻÓNCZI

1

2

3
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KLASE NA PRZEŁÓMANIM I I II ETAPÙ SPÒDLECZNY SZKÒŁË

5.	 Dlô	 starszich	 dzecy	 –	 prosymë	 ùczniów,	 żebë	 pòd-
sztrichnãlë	czasniczi	w	teksce	piesni.	Czëtającë,	òkres-
liwają	jich	czas	(terny,	ùszłi,	przindny).	

Zëmòwi czas 
(słowa:	Marek	Serkòwsczi,	
mùzyka:	Mieczisłôw	Kilarsczi)

Sëpnął, sëpnął biôłi sniég
Wszãdze doòkòła légł
Wszëtczé dzecë ceszą sã
Przëszła z zëmą ùcecha //2x

Ref. Hej zëma, hej zëma
Hej zëmòwi czas
Łiszczącé gwiôzdeczczi 
Òkrëłë swiat //2x

Rãkawice, mùca, szal
Cepło òbleczemë sã
Chòc je bùten sëwi mróz
Nama zëma nie dô w twôrz //2x

Ref. Hej zëma…
Rôd na sónczi pùdzemë
Z wiôldżi górë zjedzemë
Ùklejimë snieżélca
Dlô nas zëma – żóden strach //2x

Ref. Hej zëma…
Czej jezórkò zamiarznie
Chùtkò szrëce wcygniemë 
Bë pò lodze pùrgac sã 
Pòspół z zëmą tuńcowac 

6.	 Zamieniwómë	 wszëtczé	 czasniczi	 z	 tekstu	 na	 ùszłi	
czas	(ùstno).	Òmôwiómë,	 jak	sã	twòrzi	czasniczi	w	ùsz-	
łim	 czasu.	 Mòżemë	 to	 pòkazac	 w	 òdniesenim	 do	 pòl-
sczégò	jãzëka.	Przikładë	zapisëjemë	na	tôflë	i	w	zesziw-
kù:

robiliśmy	–	më	robilë

przyszliśmy	–	më	przëszlë

cieszyliśmy	się	–	më	ceszëlë	sã

7.	Òpòwiôdómë	ò	swòjich	zëmòwëch	przigòdach.	Kòżdé	
dzeckò	 òpòwiôdô	 dwie	 zëmòwé	 historie	 –	 leno	 jedna	
z	 nich	 je	 fantastnô.	 Reszta	 ùczniów	mùszi	wëzgòdnąc,	
jakô	historiô	mòże	bëc	prôwdzëwô,	a	jakô	nié.
	
8.	Dzelimë	ùczniów	na	karna.	Kòżdé	karno	mô	wëmëslec	
gestë	do	tekstu	piesni/wiérztë	–	do	kòżdi	linijczi	tekstu	
1	gest.	Pòtemù	wszëtcë	ùczimë	sã	piesni/wiérztë	z	pò-
kazywanim	wëmëszlonëch	gestów.	

4

5

6

NAJO_UCZBA_MARZEC_2014.indd   5 2014-03-03   08:07:53
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Jigrë z przësłowiama
Alicjô Pioch

ROZEGRACJE

Przësłowia zrzeszoné ze strëmiannikã

•	 Na	swiãti	Kadzmiérz	mrówka	na	wiérzch.	(4	III)
•	 We	Wstãpną	Strzodã	zapùscë	brodã,	a	żurk	pòstawi	

na	mùrk.
•	 Na	Grzegòrza	słuńce	zëmã	nëkô	do	mòrza.	(12	III)
•	 Swiãtô	Truda,	jak	słuńcã	blôsnie,	robi	cuda.	(17	III)
•	 Chto	w	swiãti	Józef	ùzdrzi	bòcóna	w	loce,	bez	całi	

rok	bãdze	w	robòce.	(19	III)
•	 Zymk	nie	przëlecy	na	jedny	jaskùlëcë.	(21	III)
•	 Jak	na	Strëmianną	pszczoła	z	kòszczi	wëlatëje,	

wiele	dni	pò	tim	pòkùtëje.	(25	III)

I.	 Jaczé	 przësłowié	 skrëło	 sã	 w	 òbrôzkòwim	 rebùsu:	

	
II.	 Pò	 òstawienim	 co	 drëdżi	 lëtrë	 pòkaże	 sã	 pòstãpné	
ze	strëmiannikòwëch	przësłowiów.	A	czej	przeczëtô	sã	
przesztrëchniãté	lëtrë,	pòkaże	sã	jesz	jinszé	z	nich.

N Z A Y S M W K I

N Ã I T E I P K R

A Z D Ë Z L M E I

C É Y R N Z A M J

R E Ó D W N K Y A

J N A A S W K I Ù

É L R Ë Z C C Ë H

III.	 Z	 chtërnym	 przësłowim	 parłãczi	 sã	 ten	 malënk:	
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NAJÔ ÙCZBA, NUMER 3 (75), DODÔWK DO „PÒMERANII” VII

ROZEGRACJE

IV.	Ùpòrządkùj	lëtrë	i	òdczëtôj	przësłowié:

I T S Ã Ô W U T R A D K A J U Ã S C Ł Ń L S B E Ô I N O I R B A D C U

V.	Jaczi	cząd	rokù	kùńczi	sã	w	strëmiannikù	..............................,	a	jaczi	zaczinô......................................?
	
Dowiész	sã	tegò	pò	rozrzeszenim	krzëżny	tãgódczi.

1.	Òbchôdô	swój	mionowi	dzéń	czwiôrtégò	strëmiannika.	
2.	Ji	swiãto	przëpôdô	25	strëmiannika.	
3.	Na	nim	stôwiô	sã	w	Pòpiélcową	Strzodã	żurk.	
4.	Białgłowsczé	miono	ùżëté	w	przësłowiach.	
5.	W	dniu	tegò	swiãtégò	wôrt	je	ùzdrzec	bòcóna.	
6.	Nie	przëwòłô	gò	jedna	jaskùlëca.	
7.	Wëlôżô	spòd	zemi	na	swiãtégò	Kadzmierza.	
8.	W	ni	mieszkô	pszczoła.	
	
	

1

2

3

4

5

6

7

8
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VIII

GRAMATIKA
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Deriwatë	jistnikòwé	ùsadzoné	òd	przëmiónkòwëch	rze-
czeniów	mògą	bëc	w	kaszëbsczim	 jãzëkù	 twòrzoné	òd	
rzeczeniów	 z	 rozmajitima	 przëmiónkama,	 taczima	 jak	
na	 przëmiôr:	 bez,	 do,	 nad,	 na,	 òb,	 òd,	midzë,	 pòd,	 przed,	
ù,	 za.	 Fòrmacje	 ùrôbióné	 są	 òd	 słowòbùdowiznowëch	
spòdlów	–	przëmiónka	 i	 jistnika	–	colemało	za	pòmòcą	
deriwacji	sufiksalny.
Jistnikòwé	deriwatë	twòrzoné	òd	przëmiónkòwëch	rze-
czeniów	òbjimają	 czile	 kategóriów.	Nôczãscy	 fòrmacje	
te	 klasyfikòwóné	 są	 jakno:	 pòzwë	 subiektów,	 czasowé	
pòzwë	i	pòzwë	môlów.

Pòzwë subiektów	 –	 colemało	 ùrôbióné	 są	 òd	 rzecze-
niów	 z	 przëmiónkã	 bez,	 np.:	 bezrozëmnik ‘chtos	 bez	
rozëmù’,	bezwiarnik ‘chtos	bez	wiarë’,	bezwstidnik ‘chtos	
bez	 wstëdu’,	 bezdzetnica	 ‘białka	 bez	 dzecy’	 (niechtër-
ne	 z	 nëch	 pòzwów	 mògą	 miec	 téż	 znankòwnikòwą	
mòtiwacjã),	rzadzy	òd	rzeczeniów	z	przëmiónkã	òb,	np.:	
òbżniwk ‘chłop	wënajãti	do	robòtë	òb	żniwa’.	

Czasowé pòzwë	–	colemało	twòrzoné	są	òd	rzeczeniów	
z	przëmiónkã	przed,	np.:	przedswitk	‘czas	przed	switanim’,	
przedwieczór	 ‘czas	 przed	 wieczorã’,	 przedpòrénk	 ‘czas	
przed	pòrénkã’,	przedzymk ‘cząd	przed	zymkã’,	rzadzy	òd	
rzeczeniów	 z	 przëmiónkama:	 pò,	 np.:	 pòpôłnié	 ‘czas	 pò	
pôłnim’	i	do,	np.: dopôłnié	‘czas	do	pôłniô’.	

Pòzwë môlów –	 nôczãscy	 ùsôdzóné	 są	 òd	 rzeczeniów	
z	przëmiónkã	pòd,	np.:	pòdgóra	‘pòle	pòłożoné	pòd	górą’,	
pòdkòmink ‘rëmiô	 pòd	 kòminkã’,	 pòdlasé ‘pòlé	 abò	 łąka	
pòd	 lasã’,	 abò	 òd	 rzeczeniów	 z	 przëmiónkã	 przed,	 np.:	
przededwiérze	 ‘rëmiô	 przed	 dwiérzama’,	 przedkòscelé	
‘plac	przed	kòscołã’,	przedprożé	 ‘môl	przed	progã’,	czasã	
òd	 rzeczeniów	 z	 przëmiónkã	 za,	 np.:	 zachléwë	 ‘rëmiô	
za	chléwã’,	zastodolé	 ‘rëmiô	za	 stodołą’,	 abò	 téż	òd	 rze-
czeniów	 z	 przëmiónkama:	 nad,	 np.:	 nadmòrzé	 ‘môl	 nad	
mòrzã’	i	midzë,	np.:	midzëbrzôd	‘rëmiô	midzë	brzadowima	
drzewama	w	sadze’.

Kaszubskie Bajania to spòlëznowô kampaniô re-
alizowónô przez Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzesze-
nié i Radio Gduńsk. Pòwsta òna z mëslą ò dzecach, 
żebë ju òd nômłodszich lat pòznôwałë kùlturową 
spôdkòwiznã Kaszub. Jednym z célów kampanii je 
pòdniesenié w spòlëznie swiądë tegò, jak wiôldżé 
znaczenié mô czëtanié dzecóm.

Słowòbùdowizna jistników.
Jistniczi ùsadzoné 

òd przëmiónkòwëch rzeczeniów

Hana Makùrôt
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