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W czim pòmògą krôsniãta?

Marika Jelińskô Młodszé klase spòdleczny szkòłë

Céle ùczbë

Ùczéń:
• słëchô, czëtô i rozmieje kaszëbsczi tekst wiérztë 

– òpòwiôdô ò krôsniãtach na spòdlim swòji wiédzë 
na jich temat

• czëtô z przerozmienim
• pòtrafi nalezc w teksce pòtrzébné wiadła
• ùwôżno słëchô tekstu i òdpòwiôdô na pëtanié 

zadóné w temace 
• naùczi sã spiewac piesń „Krôsniãta-nipòcãta” 

Metodë robòtë
• prôca z tekstã
• kôrbiónka
• spiéw 

Fòrmë robòtë
• indiwidualnô
• w klasowim karnie

Didakticzné pòmòce
• òbrôzk z krôsniãcem
• tekst pòwiôstczi ò krôsniãtach (jak w cwiczënkù 5)
• test dlô kòżdégò ùcznia (jak w cwiczënkù 6)
• tekst piesniczczi z lukama (jak w cwiczënkù 7)
• platka CD „Z kaszëbsczim w swiat. Spiéwómë pò 

kaszëbskù” 

CYG ÙCZBË 

Cwiczënk 1
W rozmajitëch bôjkach i pòwiôstkach czasã wëstãpùją 
pòstacëje, jaczé tak pò prôwdze nie jistnieją. Wëmieńta 
czile z nich. Jak nazéwają sã te nômiészé?

Cwiczënk 2
Jem gwësnô, że znajeta wiele pòlsczich i kaszëbsczich 
pòwiôstków ò krôsniãtach, temù nie sprawi wama 
jiwru wëkònanié negò cwiczënkù. Òdpòwiedzta na 
pëtania i domalujta reszta pòstacëji.

CHTO TO JE?

........................................................

Cwiczënk 3 
Zapiszemë terô temat ùczbë: 
W czim pòmògą krôsniãta?
Żebë òdpòwiedzec na to pëtanié, mdzemë mùszelë 
przeczëtac tekst.

Jak mòże wëzdrzec?

Dze mieszkô?

Czim sã zajimô?

Jaczé mô znanczi?
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Cwiczënk 4
Słëchôjta tekstu (szkolny czëtô cały tekst z cwiczënkù 5) 
i pòwiéta mie, w czim pomôgają krôsniãta? Zapiszemë 
to na tôflë i w zesziwkach. (Wôżné, żebë wëjasniwac 
niezrozmiałé słowa).

Cwiczënk 5 
Przeczëtôjta i dofùlujta tekst słowama spòd niegò, 
a dowiéta sã, co piérwi ò krôsniãtach gôdało sã na 
Kaszëbach.

Czile wiadłów ò krôsniãtach

Piérwi lëdze wierzëlë, że wkół nich żëją rozmajité 
..................... i dëszczi, jaczé mògą pòmagac abò psocëc. 
Taczim dëchã bëła np. Bòrowô Cotka abò Grzenia 
(dëch spikù). Nômniészima ze wszëtczich dëszków 
bëłë ...........................

Krôsniãta mieszkałë w rozmajitëch môlach, np. bùten, 
pòd pniama drzéw, a òsoblëwie jabłónków, pòd krzama 
bzu, w mëszich ..................., a w chëczach pòd délama 
(pòdłogą), pòd kòminã abò za piéckã. Baro ...................... 
przebiwałë w òbòrach i stajniach, dze dozérałë chòwë, 
a òsoblëwie kòni.

Lëdze wierzëlë, że ni mòżna robic krziwdë krôsniãtóm, 
bò mògą òne zrobic wiele złégò. Jednak, jeżlë jima sã 
pòmôgało, to òne wiedno sã òdwdzãczëłë. Òb wie-
czór gòspòdini òstôwia krôsniãtóm na piéckù ..............., 
mąkã i mlékò, żebë nie bëłë głodné. Za to krôsniãta 
pòmôgałë przë skrobanim bùlew, dojenim krów czë 
wëgniôtanim chleba. Czasã nawetka przëniosłé do 
................. złoté dëtczi.

Lëdze mëslelë, że krôsniãta wëzdrzą tak samò, jak òni, 
le są wiele mniészé i mają baro dłudżi ...................., a do 
te òblôkają sã na czerwòno. Czasã nawetka wëprôwiają 
wiesela abò jinszé zabawë i tedë proszą, żebë jima 
pòzwòlëc tuńcowac całą noc w chëczach.

Tekst przëszëkòwóny na spòdlim hasła „krôsniãtã”  
ze słowarza B. Sëchtë

Słowa do wpisaniô

brodë, dzurach, dëchë, sól, czãsto, chëczë, 
krôsniãta

Cwiczënk 6 
Na spòdlim przeczëtónégò tekstu rozwiążta test 
(pòdsztrëchnijta prôwdzëwą òdpòwiésc/prôwdzëwé 
òdpòwiescë abò dopiszta słowa, jaczich felëje):
1. Krôsniãta to:
a) dëchë żëjącé w lasach, dze pòmôgają zbierac grzëbë

b) dëchë żëjącé w chëczach, dze pòmôgają pilowac 
dzecy
c) dëchë żëjącé w chëczach i òkòlim, dze pòmôgają 
sprzątac i robic pôłnié
2. Krôsniãta są:
a) baro pòdobné do lëdzy, leno wiele wiãkszé
b) baro pòdobné do lëdzy, leno wiele mniészé
c) òblokłé w czerwòné ruchna i mają dłudżé brodë

3. Bùten krôsniãta mieszkałë nôczãscy:
- ........................
- ........................
- ........................

4. W chëczach krôsniãta mieszkałë nôczãscy:
- ........................
- ........................
- ........................

5. Gòspòdini òstôwia krôsniãtóm:
a) sól, mąkã i mlékò
b) sól, krëpë i mlékò
c) sól, mąkã i wòdã

Cwiczënk 7 
Na kùńc chcemë sã naùczëc piesni ò krôsniãtach. Leno 
te krôsniãta nama tuwò napsocëłë i schòwałë czile 
słowów. Pòsłëchôjta piesni z platczi (bãdzeta jã mògła 
wësłëchac trzë razë) i dofùlujta wòlné place:

Krôsniãta–nipòcãta
Chto nasëpôł w ............... solë, pitóm, chto?
Namalowôł cos na ................, jakbë kłos...?

To krôsniãta-nipòcãta zrobia tak cos nama
Pùdã, dóm jim co do ................. – tej bãdą pòmagac...

Pòzaplotłé kònióm grzëwë w copków szesc
I wëpité .................... mlékò, bleczą: jesz...

To krôsniãta...

Pòspùszczoné lëftë z ................, kòżdi – flak...
Wëczapóny ................. szadzą czôrno blãk

To krôsniãta...

Zawiesziwô sã .................... rôz pò rôz
A do tegò jakbë w krziże wilk mie wlôzł...

To krôsniãta...

Piesniô z platczi „Z kaszëbsczim w swiat. Spiéwómë pò 
kaszëbskù”. Słowa T. Fópka, mùzyka J. Stachùrsczi
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Danuta Stanulewicz Pòwiôstka

Balbina z IV B
Knôpi sã sztridëją (abò ò widzałim kibicu fùsbalë)

Cos mie sã zdôwô, że jô nie lëdóm Knôpów. I to temù, 
że nas, Dzéwczãtów, jakbë wcale nie widzelë. A jak ju 
chtëren widzy, to le na to, żebë cygnąc za włosë. Knôpi 
mają swòje dzywaczné zabawë. Całima gòdzënama 
pòtrafią bawic sã w miónczi kapslów. Pstrikają w nie, 
blós na co, chtëż to wié. Mòja Cotka gôdô, że ta gra to 
je pòmiészanié z pòplątanim. Ò co w tim jidze, ni móm 
pòjãcô, ale gwësno òna gôdô prôwdã. 
Knôpi lubią sã bic. A zaczinô sã wiedno òd bële czegò. 
Wezmë na to, jeden mieszkô na Kwiatowim szasym, 
a drëdżi na Brzadowim. I to ju je leżnosc do szarpaniô 
sã. Jô tegò nie pòtrafiã pòjąc. 
Dzys prawie sã nie bilë, leno sã sztridowelë. Ale jak! 
Pioterk do szkòłë przënëkôł z wiadłã, że wieczór 
w zdrzélnikù bãdze mógł òbzerac wôżny fùsbalowi 
mecz. Jô ju terô nie wiém, czë to sã rozchòdzëło ò pier-
szą czë drëgą ligã. A swòją drogą nie je to doch wszëtkò 
równo? Pioterk rzekł, że òn przëjimô wiatënczi, jakô 
zdrëszëna dobãdze. 
Kibice dorazu rozdzelëlë sã na dwie niezgarno na-
stawioné do se grëpë, a nawetka bańdë. Wiedno je 
tak, że do jedny bańdë nôleżą knôpi, co mieszkają 
z jedny stronë parkù, a do drëdżi ti, co są ze stronë 
procëmny tegò parkù. Chitro so to ùmëslëlë. Jô so 
rôz rozmiszla, czë ta grańca bë ni mògła jic gdze jin-
dze, ale to pewno nie je nôlepszô ùdba. Park je dosc 
machtnym neùtralnym gruńtã, na jaczim Knôpi mògą 
so prowadzëc swòje kôrbiónczi, chtërne òni nazéwa-
ją ùgôdënkama. Òb czas nëch ùgôdënków Knôpi 
rozprôwiają ò timczasowim danim so pòkù z barnią. 
A ta jich barniô to są zwëczajné czije abò plastikòwé 
pistóle i strzélbë, jaczé robią òkropno wiele trzôskù. 
Czasã jeden abò drëdżi so ùdbô, żebë nas, Dzéwczãta, 
wëstraszëc nym plastikã. Chto równak brôłbë taczé 
zadzéwczi na pòwôżno? 
Jô so tak rozmiszlóm, jak to bë bëło, czejbë Knôpi jina-
czi sã rozdzelëlë. Wezmë na to wedle rostu — w jednym 
karnie nisczi, a w drëdżim wësoczi. To bë jesz mùszôł 
stwòrzëc specjalną kòmisjã do mierzeniô co miesąc ro-
stu (kò to sã wié, że më roscemë). Kòmisjô kòżdémù 
Knôpù bë gôda, do jaczégò karna w nym miesącu 
przënôlégô. Knôpi mògą sã téż dzelëc wedle zaintere-

sowaniów. Ale òni je doch co tidzéń zmieniwają! Paùel 
miesąc temù zbiérôł zagraniczné dëtczi. Trzë tidzénie 
temù wëtuszowôł je na widokówczi i zbiérôł je jesz 
przez pôrã dni. Pòtemù zaczął doma dozerac kaktusë. 
Chcôł òbstawic kaktusama wszëtczé wòlné pòlëce 
i òknice w całëch chëczach. Na to sã nie zgòdzëła jegò 
Mëma. Rzekła, że ne brzëdactwa mòże so trzëmac leno 
w swòji jizbie. Tej Paùel czësto zwątpiałi przestôł zbie-
rac ne piãkné roscënë. Żebë rzec prôwdã, to mô pôrã 
na swòji òknicë, ale to ju nie je kòlekcjô. Dozdrzelałi 
to czasã nama pò prôwdze pòdcynają skrzidła. A tak 
przë leżnoscë: Ni móm pòjãcô, czemù tak sã gôdô, kò 
Paùelowi ni mògą wërosc skrzidła, pòdcãté czë téż 
nié. Niedôwno Paùel zainteresowôł sã kòtama i chcôł 
założëc prôwdzëwi kòcy zwierzińc. Szkòda równak, że 
ju òd pòczątkù ùgôdënczi szłë w niwecz. Mëma sã nie 
zgòdzëła nawet na jednégò zwëczajnégò kòtka, nie 
wspòminającë ju ò môłim tigrisëczkù, jaczégò Paùel 
chcôł kùpic w zwierzińcu, a nawet złapac w dżunglë. 
Ùgôdënczi sã skùńczëłë, czedë Mëma nakôza Paùelowi 
pòkazac zesziwk òd matematiczi. A tedë wëdało sã, że 
biédôk, zajãti rozmëszliwanim nad kòcym zwierzińcã, 
dwa razë nie òdrobił domòwégò zadaniô i dostôł dwie 
jedinczi. 
—  A terô sadniesz przë swòjim biórkù i rozwiążesz 
te rechùnczi, jaczé të zabôcził zrobic —  rzekła òstrim 
głosã. Nic nie dałë wëjasniwania, że doch ju òstôł 
sromòtno ùkôróny, bò dostôł te jedinczi. Jaż dwie. 
Mëma bëła jak kam. A Paùel so przërzekł, że naléze 
so taczé zainteresowania, jaż Rodzëcë mdą czësto 
òczarzony. Donëchczas òn jesz nick nie wëmëslił. 
Czejbë Knôpi rozdzelëlë sã na karna czekawiącé sã 
znaczkama, aùtama, kòmpùtrama i jinyma rzeczama, 
tej wszëtkò bëłobë dopiérkù pòmachtóné. Taczé karna 
bë pòwstałë, jak Zrzesz Biwszich Zbiérôczów Znacz-
ków a Dzysdniowëch Zbiérôczów Kaktusów, Zrzesz 
Sznëpòrzów Skarbów (Jesz Niedôwno Zajimającëch 
sã Znaczkama), Karno Drëchów Mëszôków, Mòrsczich 
Swinków i Jinëch Grëzôków, Kònfederacjô Chòwiącëch 
Kòtë, Liga Niedoszłëch Miéwców Egzoticznëch 
Zwierzãtów, Karno Kibiców Fùsbalë czë téż Stowôra 
Pòsôdôczów Kapslów. Przë ti leżnoscë bë mògłë 
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pòwstac jesz jiné òrganizacje, wezmë na to Liga Òbronë 
Szkòłowników przed Rodzëcama i Szkólnyma, Liga 
Òbronë Dzéwczãtów przed Knôpama, Karno Knôpów 
Lubiącëch Dzéwczãta, Zrzeszenié Knôpów Piszącëch 
Lëstë do Dzéwczãtów. Mëma zazérô mie przez remiã, 
czëtô i sã smieje. 
—  Jô nie wiedza, że z Ciebie takô feministka! 
Nie rozmiejã, cëż to znaczi. Mëma wëjasniwô, że femi-
nistczi to białczi, chtërne chcą miec taczé same prawa, 
jak chłopi. 
—  A ni mómë? —  dzëwiã sã. 
—  Czasama nié. Ale bôczë, niechterne feministczi nie 
lëdają chłopów. 
—  Jô leno òd czasu do czasu nie lëdóm tëch naszich 
Knôpów —  jô tłómaczã. —  A Paùela, zdôwô mie sã, 
że całi czas lubiã. Mô piãkné mòdré òczë, taczé jak 
dzéwczã. Nawet jak mie cygnie za włosë abò szczipie, 
tak to robi, żebë mie nie bòlało. Czemù zôs sã smie-
jesz? Dlô mie w tim ni ma nick smiésznégò. 
Robiã sã mùrzowatô i terô piszã dali ò tim, co sã dzysô 
przëtrafiło. 
Ju na pierszi przerwie pòsztridowelë sã. Ò ne dwa 
fùsbalowé karna. I to je nié do pòjãcô wedle czegò! Më 
mieszkómë na nordze Pòlsczi, a ti robią trzôsk ò mecz 
dwùch karnów z pôłnia Pòlsczi. 
—  Òbôczita, na gwës Górnik wëgrô! —  wëkrzëkiwôł 
Pioterk. 
—  Nié, to ni mòże bëc! —  òdwrzeszcziwôł Mack. —  Karnã 
lepszim je Zagłãbié!

Òb czas drëdżi przerwë na kôrtkach z blokù do 
malënków nawëpisywelë rozmajitëch zéwiszczów i pò 
całi szkòle bùszno z nima łazëlë. Knôpi z jinëch klasów 
téż dołączëlë do negò cyrkù. Co tam wszëstkò szło 
przeczëtac! „Górnik dobãdze!”, „Zagłãbié pògłãbi swòjã 
zwënégã”, „Górnik, më stojimë za wama!”, „Fùsbalôrze 
z Górnika do kùrnika!” i jinszé negò ôrtu głëpòtë. Do-

szło jesz do te rzucanié rągadłów, „òsłów” i „bara-
nów”, chòc pò prôwdze to òbrażiwelë leno ne pòtcëwé 
zwierzãta. 
Czej skùńczëła sã przerwa, më mielë ùczbã spiéwù, 
jakô mô òficjalną nazwã mùzyka. Mój brat béł jesz 
mùzyczno wëchòwiwóny, bò w jegò szkòłowëch la-
tach spiéw béł mùzycznym wëchòwanim. Szkólnégò 
òd Spiéwù jô baro lubiã. Òn mô wnetka nas naùczëc 
graniô na pôrã instrumentach. Doma to jô móm blós 
cymbałczi. Nie wiém leno, czemù na pùdełkù napiselë, 
że to zwónczi. Doch cymbałczi to cymbałczi, a zwón-
czi mògą bëc przë dwiérzach czë nôszijkach ù psów 
i òwców. Nëże, ale czë òwce noszą nôszijczi? 
Szkólny nas dzysô ùcził snôżi frantówczi ò drzewach. 
Grôł na klawirze i spiéwôł, spiéwałë téż wszëtczé 
Dzéwczãta, a Knôpi dali so pòkazywelë ne nieszëkòwné 
nôdpisë na kôrtkach z blokù òd malënków. Kò to sã wié, 
że tedë, czedë Szkólny nie widzôł. Dejade Paùelowi 
szczescé nie dopisało. Czedë procëmnikóm pòkôzywôł 
malënk spôdający mùchë, Szkólny to przëùważił. 
—  Cëż tu sã dzysô wërôbiô? Wez le, Paùel, pòkôżë 
mie to.
Paùel czësto zmierzałi pòdôł malënk Szkólnémù. Ten 
głosno przeczëtôł zewiszcze. 
—  „Górnik wëgrô! Chùtczi zlecënk Zagłãbia w dół przez 
drëgą ligã do òkrãgówczi!”. Të môsz mést prôwdã, bò 
Górnik w tim sezonie je przërëchtowóny lepi. Równak 
czemù zarô òkrãgówka? 
Tu jô nie wiedza, ò co sã rozchòdzëło, co to je na 
òkrãgówka. Mùszã sã spëtac Tatë, jak przińdze dodóm 
z robòtë. 
—  Kò mòże dorazu nié —  zgòdzył sã Paùel. —  A Szkól-
ny mdze dzysô òbzérôł mecz? 
—  Jaczi mecz? Pòdług mie dzysô ni ma żódnégò meczu.
—  Jakże to nié? Doch je. Bãdze nawetka w zdrzélnikù. 
Më tu mómë swiéżą gazétã —  przëswiôdcził Pio-
terk. — Hewò, tu na slédny stronie je napisóné ò tim 
meczu. 
—  Nié do wiarë —  rzekł Szkólny. —  Pò prôwdze wie-
czór je mecz. Pózni przëzdrzôł sã na pierszą stronã 
gazétë. —  Piotrze, ale to je stôrô gazéta, ze zeszłégò 
tidzénia! 
Niedoszłi kibicowie mielë terô czësto zwieszoné 
mùnie. Biédôcë, ni mielë ju ò co sã sztridowac. Gwësno 
òd te zrobilë sã baro kòmùdny. Szkólny téż był mòcno 
zjakòsałi, czedë sã òkôzało, że dzysô żódnégò meczu 
ni ma. Czekawé, czë chłopi nigdë nie dozdrzeliwają? 
Jeden z nich zôs mie pòdłożił cedelk z wierszëdłã. 

Ò spòrce żódno dzéwczã pòjãcô ni mô  
nawet Balbina.

 Tłómaczënk Bòżena Ùgòwskô
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Céle ùczbë

Ùczéń:
• wzbògacywô słowiznã sparłãczoną z tematama: 

grzëbë, las, rujan
• doskònali słëchanié z przerozmienim
• rozmieje òpòwiadac ò zmiéniający sã rodze
• znaje pòzwë grzëbów i rozmieje je wskazac na 

malënkach
• parłãczi òpisënczi z pòzwama grzëbów
• rozmieje wëkonac pòlétë wedle instrukcji 

szkólnégò

Metodë robòtë
• prôca z tekstã
• kôrbiónka
• dobiéranié słowiznë
• Fòrmë robòtë
• indywidualnô
• w karnach

Didakticzné pòmòce
• tekst bôjczi „Skądka sã wzãłë grzëbë” dlô kòżdégò 

dzecka
• kòszik
• kôrta robòtë ze słowizną z cwiczënkù drëdżégò
• słowarze: pòlskò-kaszëbsczi i kaszëbskò-pòlsczi
• malënczi i pòzwë grzëbów do wieszaniô na tôflë

CYG ÙCZBË

Cwiczënk 1
Ò czim bãdzemë gôdelë, dowiéta sã, czej rozrzeszita 
wëzgôdkã.

Na lesny łące
Pòtkôsz tegò wastã
Zemiã przedzurawił
Kapelusz wëstawił. 

Cwiczënk 2
Ze słowiznë, jaką môta na kôrtkach, wëbierzta tã, 
chtërna łączi sã z tematama: rujan, jesénny las, grzëbë. 
Żelë nie rozmiejeta niechtërnëch słów, òbjasnimë je 

Jidzemë na grzëbitwã

Bòżena Lenart

przë ùżëcym słowarza abò przë pòmòcë szkólnégò. 
Pòdsztrëchnijta te słowa.

Wieje wiater, lëste żôłkną, pączczi na 
drzewach, słuńce swiécy, hëc, mróz, padô 
sniég, lëste spôdają z drzéw, lëdze zbiérają 
grzëbë, na krzôczkach są jagòdë, zwierzãta 
spią, wërôstają trôwë, zwierzãta gromadzą 
żëwnotã, wëlatiwają òwadë, zwierzãta jedzą 
pòtrusë, w brzózkach roscą brzezónë, na 
pniach są gromadniczi

Cwiczënk 3
Zwëskùjącë z wëbróny słowiznë, pòprowadzmë gôdka 
ò tim, jak je w rujanie w lese.

Cwiczënk 4
Za sztócëk przeczëtóm wama bôjkã, a wa na swòjich 
tekstach zaznaczta wëjimk, w jaczim je gôdka ò 
grzëbach.

SKĄDKA SÃ WZÃŁË GRZËBË

Czej jesz Pón Jezës ze swiãtim Piotrã wãdrowelë pò swie-
ce, to przëszlë do jednëch lëdzy, chłopa i białczi. A że ju 
bëło pòzdze, prosëlë jich, żebë mòglë òstac òb noc. Ti 
lëdze bëlë dobri i chãtno jich gòscëlë. Białka prawie piekła 
chléb, a czej ùpiekła, tej dała jim do zjedzeniô. Jedlë òbaji, 
Pón Jezës i swiãti Pioter. A czej ju chcelë sã òddzãkòwac, 
tej białka dała swiãtémù Piotrowi chlebową kùklã. 
A swiãti Pioter chùtkò schòwôł jã za pazëchã, bò mëslôł, 
że Pón Jezës ò tim nie wiedzôł, i rzekł do se w mëslach:
– Bãdã miôł co wëgrëzac w drodze, a Tobie, Panie Jezëskù, 
nick nie dóm.
Równak Pón Jezës wszëtkò wiedzôł, i ò kùklë, i ò tim, co 
so swiãti Pioter pòmëslôł. Ale nie dôł pò se pòznac, leno 
dzãkòwôł lëdzóm za gòscënã i szlë dali w swiat. Czej 
ùszlë sztëczk drodżi, swiãti Pioter zaòstôł përznã w tële, 
wëjął swòjã kùklã i ùgrizł. Równak òna bëła tak gòrzkô, 

Młodszé klase spòdleczny szkòłë
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że mùszôł jã zarô wëplënąc. (Pón Jezës chcôł gò përznã 
ùkarac za jegò łaszczëwòsc). Za sztócëk swiãti Pioter wëjął 
kùklã, ale czej ùgrizł, tej znôwù mùszôł wëplënąc, bò òna 
bëła jesz barżi gòrzkô nigle za pierszim razã. A czej ùgrizł 
trzecy rôz, to nié tëli mùszôł wëplënąc sztëczk z gãbë, ale 
i długò plwac. Mëszlôł, że nié doch całô kùkla bãdze tak 
gòrzkô, ale co ùgrizł, to plwôł, jaż kùreszce znerwòwóny 
zaczął kląc. Tak Pón Jezës sã òbezdrzôł i pitô:
– Czemù tak plwiesz, Piotrze? Czë to pò ny chlebowi kùklë, 
co cë jã dała białka, czej jesmë wëchôdelë w drogã?
Swiãti Pioter, czej ùzdrzôł, że Pón Jezës wszëtkò wié, 
przëznôł sã i rzekł:
– Tak to bëło, Panie!
Jak swiãti Pioter sã przëznôł, tej Pón Jezës mù wicy nie 
wëpòminôł, le rzekł:
– To bë béł grzéch, czejbë nen chlébk, co gò jes wëplënął, 
miôł bez pòżëtkù zlëszec na drodze. Niech z niegò 
pòwstóną grzëbë!
Jak rzekł, tak téż sã stało.
Z pierszich sztëczków pòwstałë prôwdzywczi, ridzczi 
i gãsé grzëbë. Z nëch, co swiãti Pioter sã przë nich jiwro-
wôł i klął, pòwstałë pòtrusë, diôblé pãpczi, pólnice i mùszé 
pòtrusë, co trëją lëdzy i bëdło. Tak tej pòwstałë grzëbë.

Zdrzódło: akademiabajkikaszubskiej.pl

Cwiczënk 5
Ò jaczich grzëbach je gôdka w nym wëjimkù. Wëpiszta 
te pòzwë jedna pòd drëgą, a pózni dobierzta do nich 
jich pòlsczé równoznaczënë. Żelë môsz z tim jiwer, 
wëzwëskôj słowôrz (w jednã abò w drëgą stronã).

borowiki, trujące grzyby, szatany, rydze,  
pieczarki, gąski, muchomor

Cwiczënk 6
Jaczé jesz znajesz grzëbë, ò jaczich nie bëło gôd-
czi w teksce? Zdrzë na malënczi wiszącé na tôflë 
i rozpòznôj te grzëbë. 

Cwiczënk 7
Móm dlô waji pòzwë grzëbòw, przëpnijta je przë 
malënkach na tôblëcë. Za sztót bãdzemë czëtelë 
òpisënczi i przëpinelë przë pasownëch pòzwach. 
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Hana Makùrôt

Słowòbùdowizna 
znankòwników

Znankòwniczi ùsadzoné òd  
przëmionowëch rzeczeniów

Gramatika

Znankòwniczi mòtiwòwóné przez jiné znankòwniczi 
mògą bëc ùsôdzóné abò prefiksalno, abò sufiksalno. 
Niechtërne z nëch deriwatów mògą miec dëbeltną: 
znankòwnikòwą i jistnikòwą mòtiwacjã. Fòrmacje 
te w wikszoscë przëtrôfków zamikają sã w trzech 
semanticznëch karnach, hewòtno są to: deriwatë 
wërôżającé przékòwanié, deriwatë wërôżającé 
zmòcnienié abò òsłabienié jaczis znanczi, ekspresyw-
né deriwatë, a òkróm nëch karnów mòże wëapartnic 
niewielné òdznankòwnikòwé znankòwniczi, chtërne 
nie dôwają sã zamknąc w nëch klasyfikacjach. Niżi 
òmówioné òstóną fòrmacje zamikającé sã w nëch 
wëmienionëch semanticznëch karnach i fòrmantë, jaczé 
są zwënégòwóné do jich ùrôbianiô. 

Deriwatë wërôżającé przékòwanié 
Zaprzékòwónô òstôwô znanka, jakô je wësłowionô 
przez znankòwnik, chtëren je słowòbùdowiznowim 
spòdlã; fòrmacje te nie są mùszebno antonimama 
spòdlowëch znankòwników, czasã wskôzywają na mnié-
szi stãpiéń gwësny znanczi; są òne ùrôbióné za pòmòcą 
nôslédnëch prefiksów:
-nie, np.: niebëlny, niecałi, niecnotlëwi, niedozdrzeniałi, 
niedzyrsczi, nielëchi, niemùszebny, nieòstróżny, niepasow-
ny, niepòtcëwi, niespòsobny, nieszëkòwny, nieùbëtny, nie-
widzałi,
-bez, np.: bezkriticzny, bezpłodny, bezproduktiwny,
-procëm, np.: procëmnormalny, procëmsocjalny.

Deriwatë wërôżającé zmòcnienié abò òsłabienié 
jaczis znanczi
W negò ôrtu fòrmacjach znankòwnikòwëch zmòcnionô 
abò òsłabionô je znanka wërôżónô przez znankòwnik, 
jaczi je słowòbùdowiznowim spòdlã. Deriwatë te mògą 
bëc ùsôdzóné leno òd kwalitetnëch znankòwników, 
chtërne dôwają sã stãpniowac, ni mògą òne bëc 
twòrzoné òd znankòwników niestãpniowónëch ta-
czich, jak np.: szkòłowi, żelôzny, drewniany, czwòrokątny, 
trzënórtny. Fòrmacje wërôżającé òsłabienié jaczis znan-
czi mògą bëc ùsôdzóné abò za pòmòcą sufiksów, abò 
za pòmòcą prefiksów, a pòchódné słowa ze znaczënkã 
zmòcnieniô znanczi twòrzoné są leno prefiksalno.

prôwdzywk (bòrzón) – mô bruny kapelusz i jasną 
grëbą nogã

kòzôk (brzezón) – mô bruny kapelusz, cenką długą 
nogã z szarima plachckama

peperlëszka – żôłti wëkrãpóny kapelusz na krótczi 
nóżce, w spódkù blaszczi

pãpk – bruny swiécący kapelusz na krótczi, biôłi nóżce

gromadniczi – wiele brunawëch grzëbów w groma-
dze, nôlepi na strëpiałim pniu

ridzk – niskô nóżka, wëkrãpóny kapelusz czerwòniasti 
farwë

pólnica – biôłi grzib na nisczi nóżce, lubi place na łące

gãsy grzib – mòże bëc rozmajitëch farwów: mòdrawi, 
lilewi, zelony; nisczi z blaszkama

pòtrus – grzib nié do jedzeniô, nôbarżi znóny czer-
wiony z biôłima pąktama

Cwiczënk 8
Szkólnô zjimô pòdpisënczi grzëbów z tôflë, òstôwiô 
blós malënczi. Dzecë twòrzą zbiér grzëbów do jedze-
niô i pòtrusów. Pòtrusë dzecë òstôwiają na tôflë, a ja-
dalné grzëbë wkłôdają do kòszika i gôdają przë tim jich 
pòzwë.

Cwiczënk 9
Ùczniowie zapisëją temat ùczbë Jidzemë na grzëbitwã.
Ùkłôdają zdanié z wërazowi rozsypónczi (dzecë dosta-
ją pasyczi z rozsypónką, tną jã i ùkłôdają zdanié), pò 
ùłożenim wklejiwają zdanié do zesziwków. 

czedë chtërne w las, Pòmnij,

znôsz. zbiérôj wchôdôsz grzëbë,

Zabawa na kùńc
Czej na jeseni je cepło i wiele wilgòcë, tej w lese pëszno 
roscą grzëbë. Jidzemë w las na grzëbitwã. Dzecë 
chòdzą pò klase (midzë stółkama), na zéwiszcze, jaczé 
je pòzwą jadalnégò grzëba, schilają sã i zriwają grzëba; 
na pòzwã pòtrusa dzecë stoją bezrëszno. Wëgriwô ten, 
chto ani razu sã nie zmilił.

Domôcô robòta
Naùczta sã snôżo czëtac pòdsztrëchniãti wëjimk tekstu.
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Deriwatë wërôżającé òsłabienié znanczi ùrôbióné są 
nôslédnyma fòrmantama:
-awi, np.: czerwionawi, głëpawi, krótkawi, mitkawi, 
mòdrawi, òstrawi, sëwawi,
-owiti, np.: słabòwiti,
przë-, np.: przëgłëchi, przëgrëbasny, przëmłodi.
Deriwatë wërôżającé zmòcnienié znanczi twòrzoné są 
za pòmòcą nôslédnëch prefiksów:
nad-, np.: nadbòkadny, nadczëłi, nadòbòwiązkòwi, 
nadwrazlëwi,
prze-, np.: przecëdny, przesnôżi, 
pra-, np.: pradôwny, prastôri, prawieczny.

Ekspresywné deriwatë
Fòrmacje te jinaczą sã òd swòjich słowòbùdowiznowëch 
spòdlów ekspresywnym znaczënkã – wërôżanim 
wseczëcowégò ùprocëmnieniô. Midzë ekspresywnyma 
znankòwnikòwima deriwatama mòtiwòwónyma przez 
jiné znankòwniczi wiele je fòrmacjów, chtërne òstałë 
ùsadzoné òd juwernégò słowòbùdowiznowégò spòdla 
przë ùżëcym rozmajitëch sufiksów, a jaczich znaczënk 
je jistny; colemało ùżëcé pasownégò fòrmantu je tuwò 
zanôleżné òd przënôleżny gwarë, chòc czasã czile su-
fiksów mòże bëc równobieżno brëkòwónëch w ti sami 
gwarowi òtmianie. Ekspresywné znankòwnikòwé 
fòrmacje twòrzoné są za pòmòcą nôslédnëch sufiksów: 
-ëchny, np.: bielëchny, calëchny, cenëchny, czëstëchny, 
dalëchny, letëchny, milëchny, mòkrëchny, niedołożëchny, 
prostëchny, starëchny, swiéżëchny, ùbòżëchny, złëchny, 
złotëchny,
-uchny / -ùchny, np.: cepłuchny, cëchùchny, chcëwùchny, 
długùchny, głëpùchny, grëbùchny, krëchùchny, nowùchny, 
skąpùchny, slepùchny, słabùchny, sëwùchny, wiôlgùchny, 
zdrowùchny, zëmùchny,
-ëszinczi, np.: biédnëszinczi, cenëszinczi, ceplëszinczi, 
gòlëszinczi, letëszinczi, mòkrëszinczi,
-oszinczi / -òszinczi, np.: długòszinczi, młodoszinczi, 
nowòszińczi, równoszinczi, słabòszinczi, złotoszińczi,
-ëtinczi, np.: biédnëtinczi, calëtinczi, cenëtinczi, malëtinczi,
-etinczi, np.: daletinczi,
-ëczczi, np.: malëczczi,

-eczczi, np.: ceneczczi, daleczczi,
-ineczczi, np.: cëszineczczi, malineczczi, 
-inetczi, np.: malinetczi,
-uszczi, / -ùszczi, np.: cenuszczi, cepluszczi, daleczuszczi, 
maluszczi,
-oszczi / -òszczi, np.: długòszczi, 
-utczi / -ùtczi, np.: malutczi,
-ulczi / -ùlczi, np.: malulczi,
-ińczi, np.: òkrąglińczi,
-uszi / -ùszi, np.: równuszi.

Òkróm wëżi wëapartnionëch trzech semanticznëch kar-
nów, w òbrëmienim chtërnëch mòże ùmôlowac wikszosc 
znankòwników mòtiwòwónëch przez jiné znankòwniczi 
– jak to òstało ju chùdzy nadczidniãté – notérowóné są 
téż jiné òdznankòwnikòwé fòrmacje, jaczé nie miescą sã 
w nëch klasyfikacjach, ale trzeba pòdsztrichnąc, że są 
òne wëjimkòwé; mògą bëc òne ùsôdzóné na przëmiôr 
òd taczich prefiksów, jak: 
za-, np.: zaùszłi,
pra-, np.: pragermańsczi.

Cwiczënk
Òd pòdónëch znankòwnikòwëch słowòbùdowiznowëch 
spòdlów za pòmòcą pasownëch fòrmantów (sufiksów 
abò prefiksów) ùtwórz znankòwniczi, tak żebë nowò 
ùtwòrzoné słowò wërôżało:
1. przékòwanié (słowòbùdowiznowé spòdla, òd jaczich 
nót je ùsadzëc nowé słowa: cepłi, grëbi, czułi, dbałi, dłu-
dżi, dokładny, drëszny)
2. zmòcnienié jaczis znanczi (słowòbùdowiznowé 
spòdla, òd jaczich nót je ùsadzëc nowé słowa: lëdzczi, 
snôżi, gòrlëwi, wrazlëwi, cëdny, stôri)
3. òsłabienié jaczis znanczi (słowòbùdowiznowé spòdla, 
òd jaczich nót je ùsadzëc nowé słowa: zelony, łësy, żôłti, 
biôłi, słabi, głëchi, cemny)
4. ekspresjã (słowòbùdowiznowé spòdla, òd jaczich nót 
je ùsadzëc nowé słowa: môłi, grëbi, wiesołi, letczi, cëchi, 
całi, dłudżi).

Kaszubskie Bajania to spòlëznowô kampaniô re-
alizowónô przez Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzesze-
nié i Radio Gduńsk. Pòwsta òna z mëslą ò dze-
cach, 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.
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