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PRZEZ MINYSTRA 

ADMINISTRACJI I CYFRIZACJI

I

Alicjô Pioch Ùczniowie gimnazjum

Céle ùczbë

Ùczéń:
• czëtô ze zrozmienim tekstë,
• szukô wiadłów w tekstach,
• zapòznôwô sã ze zwëkã, jaczim je chòdzenié 

gwiôzdków,
• pòznô kònstrukcjã scenarnika,
• dowié sã, co to są didaskalia,
• zabiérô głos w rozmòwie, wëpòwiôdô swòje 

zdanié,
• rozmieje nalezc wiadła w rozmajitëch zdrzódłach,
• rozmieje dokònac transfòrmacji tekstu pisónégò 

na jiné ôrtë tekstów kùlturë.

Metodë robòtë
• metoda projektowô
• robòta z dërżéniowim tekstã
• kôrbiónka
• prôca w karnach

Fòrmë robòtë
• indiwidualnô
• w karnach

Didakticzné pòmòce
• hasło gwiôzdka ze słowôrza Bernata Sëchtë

Chceta Wa widzec gwiôzdkã? 
(prôca na sztërë ùczbë, robionô metodą projektową)

CYG ÙCZBË 
PIERSZÔ GÒDZËNA
Chto chòdzy pò kòlãdze?

Cwiczënk 1
Kôrbiónka ò tim, czë dzecë znają taczi zwëk, jak 
gwiôzd czi. Żle jo, tej niech rzekną, chto chòdzy 
w gwiôzd kach, jak òne wëzdrzą i co robią itd. Wôrt je 
tuwò téż pòwiedzec, skądka wzął sã nen zwëk (zwią-
zóny z pògańską wiarą w magiã wegetacyjną) i w ja-
czim czasu gwiôzdczi chòdzą. Mòżna téż pòkazac czile 
òdjimków gwiôzdków i zacząc pëtanim, czë dzecë wie-
dzą, chto to je.

Cwiczënk 2
Zapòznanié z tekstã ze słowôrza ks. B. Sëchtë (je 
w Dodôwkù).

Cwiczënk 3 
Dzecë wskazywają na pòstacje, jaczé chòdzą w gwiôzd
kach i zapisëją je w jedny rédze, mòżna dodac téż te, co 
bëłë wëmieniwóné na pòczątkù bez ùczniów.

Cwiczënk 4
Do kòżdi pòstacje wëpisóny w zesziwkù mòżna wëpisac 
(żle je to mòżlëwë) wszëtkò, co ùdało sã nalezc w tek-
sce na ji temat, w taczich grëpach:
• jak wëzdrzi, w co je òblokłô
• jaczé mô rekwizytë
• jak sã zachòwiwô, co mòże gadac
• w jaczi kòlejnoscë sã pòjôwiô

Domôcô robòta
Dowiédz są jak nôwicy ò gwiôzdkach òd starszich abò 
starków czë téż z rozmajitëch zdrzódłów.
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II

DRËGÔ I TRZECÔ GÒDZËNA
Wpùscëta wa latos gwiôzdka?

Cwiczënk 1
Dzece prezentëją, co ùdało sã jima zebrac, nowé wia-
dła dopisëją do tegò, co zebrałë na òstatny lekcje.

Cwiczënk 2
Dzelimë klasã na dwa karna, w chtërnëch nôleżnicë 
wëkònëją zadania na spòdlim zebrónëch wiadłów:
• karno I: Twòrzą krótczé mòżlëwé kwestie, jaczé 

mòże gadac kòżdi z kòlãdników
• karno II (nôlepi ùzdolnioné plasticzno): Rëchtëją 

lëstã pòtrzébnëch rzeczi do stwòrzeniô stro-
jów i rekwizytów, malëją prosté projektë 
òbleczënków. 

Domôcô robòta 
Nalézë wiadła ò tim, co to je scenarnik i didaskalia. 

CZWÔRTÔ GÒDZËNA
Jidzemë z gwiôzdką! – Piszemë scenarnik

Cwiczënk 1
Kôrbiónka o tim, do czegò je i jak wëzdrzi scenarnik, 
jaczé infòrmacje mùszą sã w nim nalezc, do czegò są 
didaskalia. Dzecë zapisëją w zesziwkach np.
Scenarnik zawiérô: 
• dialodżi
• òpis akcje, pòstacjów, czasu i môla w fòrmie dida-

skaliów

Cwiczënk 2
Wespół ze szkólnym piszemë pòspólny, ùproszczony 
scenarnik dlô gwiôzdków z wëzwëskanim wszëtczich 
infòrmacjów, jaczé donëchczas ùdało sã zebrac. Mdze 
mòżna gò ùżëc òb czas kòlãdowaniô w szkòle.

DODÔWK
Hasło gwiôzdka
5. (…) nazwa ogólna: ‛zespół gwiazdorów i maszkar 
zwierzęcych odwiedzający domy pod koniec adwentu 
lub w samą gwiôzdkã, czyli wigilię Bożego Narodzenia’. 
Gwiôzdka stanowi przez cały czas adwentowy głów-
ny przedmiot rozmów dzieci kaszubskich. Wpùscëta 
wa latos gwiôzdkã? (...) Zespół gwiôzdka czy gwiôzdczi 
zawdzięcza swą nazwę głównej swej postaci zwanej 
również gwiôzdka. (...) Obok niej występują najczęściej 
w zespole chłop na kòniu z łbem oświetlonym od we-
wnątrz (Mechowa), kòza względnie kòzéł trzymający 
przed sobą wyciętą w drzewie i obitą skórą koźlęcą 
głowę (powiadają tu i ówdzie, że głowa kòzła czile dni 
przed gwiôzdką zaczinô bleczec), zwaną w Łączyńskiej 
Hucie métëk, miedzwiédz grochowinowy, bòcón z drew-
nianym dziobem zaopatrzonym na końcu w gwoździe, 

kòminôrz z miotłą i drabinką, ponadto strëch (pn, śr) 
względnie dżôd (pd) oraz baba z dzieckiem w koszycz-
ku (...). Niekiedy pojawią się môłpa (Kępa Swarzewska), 
amniół (Zabory), smnierc (Zabory) oraz diabeł, czyli tzw. 
michôłk (Zapceń), pùrtin (Lipusz), pùrtk (Strzelno). Po 
zgłoszeniu gwiôzdczi przez przewodnika cała grupa 
wchodzi do chaty. Zwykle kòzéł òdmikô rogamë dwiérze 
do jizbë, gdze gòni dzéwczãta. Za kozłem wjeżdża koń. 
Bòcón òkrëti płachtą chòdzy pò jizbie na dłudżich nogach, 
klekòce i szczipie białczi i dzewùsë, nierôz wrzucô jim 
pùpą w klin, zazérô do garków i łowi klósczi òd wieczerzë, 
wëcygô słomã z łóżków i budëje gniôzdo, w chtërno kładze 
wszëtkò, co napòtkô: czôpczi, chùstczi, pielëchë, rãkawice. 
Kòminôrz wëmiôtô kòmin i wëgarinô pòpiół z piecka, wy-
rzucając go jednym zamachem na podłogę. Gniewają-
ce się o to dziewczęta smùcze ùtrzepóną rãką pò gãbie. 
Cëgón w kòżëchù wëwróconym na rãbë prowadzy na 
lińcuchù miedwiedza mruczącego groźnie. Gdy wreszcie 
mùzykańt zagraje na harmònice, rozpoczyna się ogólny 
taniec. Tańczą gwiôzdczi (...). Miedwiédz zaś, który do-
tąd był groźny, stroji terô figle, a więc chòdzy na szte-
rzech, skôcze ùceszno, bierze dzéwczãta w pół swòjima 
łapama i wciąga je w tan do taktu muzyki. W chëczach 
krzik, trzôsk, gònitwa, smiéch. Nad porządkiem czuwa 
stróż bezpieczeństwa – milicjant, za czasów zabor-
czych żandarm pruski. Wreszcie następuje cisza. Ko-
lędnicy śpiewają jedną ze znanych kolęd, po czym są 
hojnie obdarowywani przez gospodarzy. (...) Geneza 
maszkar zwierzęcych (Klukowa Huta): Maszkary biorą 
swój początek od żołnierzy, których wysłał król Herod 
dla zabicia narodzonego Chrystusa w Betlejem. W dro-
dze żôłniérze zamienilë sã w rozmajité zwierzãta, chtërne 
sã zagrëzłë, i tak Bòżé Dzecątkò ùszło smiercë.
6. ‛główna postać zespołu maszkarowego, zwanego 
gwiôzdka albo gwiôzdczi (...). Zwykle w jednym takim 
zespole chòdzą dwie gwiôzdczi (...). Strój gwiôzdczi bywa 
różny. Tak np. w Puzdrowie gwiôzdka owija sobie tu-
łów, ramiona i nogi słomianymi powrósłami, w Mści-
szewicach i Żurominie okręca się słomą i świerkowymi 
gałązkami, w Gowidlinie ubiera kòszlã utkaną ze słomy, 
w Miechucinie płôszcz słomiany (...). Nakrycie głowy 
stanowi najczęściej futrzana czapka, na północy zaś 
klobùk, czyli kapelusz z szerokim rondem. Do bardziej 
uroczystego stroju głowy należy kòruna ùplotłô ze 
słomë (...). Gwiôzdka zasłania sobie twarz najczęściej 
larwą, czyli maską z długą lnianą brodą i wąsami (...). 
Gwiôzdka wszedłszy do izby, kłania się poważnie go-
spodarzom, którzy zwykle witają ją słowami: Witôjże 
nóm, pani gwiôzdkò. Uzbrojona w skręcony ze słomy 
kòrbacz nawołuje dzecë do pôcerza. Dzecóm, co mògą 
pôcerz, rozdaje zôbôwczi, pierniczi i òrzechë, żebë dobrze 
rosłë, a dzecóm, co ni mògą i przez całi rok rôkùją, daje 
wrëczi (…) i bije korbaczem. (...)

(B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej,  
Tom I, Wrocław – Warszawa – Kraków 1967, s. 391–393)
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PÒWIÔSTKA

III

Danuta Stanulewicz Pòwiôstka

Balbina z IV B
(abò ò dobiwanim kòntinentów na globùsu)

Móm starszégò Brata i same jiwrë z Nim. Òn terô sztudérëje 
biologiã w Pòznanim i mieszkô tam w akademikù. Dodóm 
przëjéżdżô baro rzôdkò, równak to mie nijak nie jiscy. Mëma 
cwierdzy, że òn je baro mądri, jô w to równak nie wierzã. Kò 
wszëtczim rodzëcóm na swiece sã zdôwô, że to prawie jich 
dzecë są nômądrzészé, nôpiãkniészé, nôpòjãtniészé i czasã 
téż nôpòsłëszniészé. I tak dali. Leno że jô téż jem dzeckã 
mòjich Rodzëców, a do mie òni nigdë tak nie gôdają. Je prôw-
dą, że czasã ùżiwają słowów zaczinającëch sã na nô, ale to są 
czësto jiné pòwiedzenia. Czedë jô bëła môłô, mòja Cotecz-
ka rzekła, że jô jem nôbarżi ùprzikrzonym dzeckã, jaczé òna 
mô spòtkóné. A to blós temù, że jô scygła òbrësk, a na tim 
òbrëskù stoja kawa. I na nieszczescé nié w paczce, leno w ta-
seczce. Taseczka sã stłëkła, a całô kawa wëla sã na Cotczën 
nowi kléd. Czedë jindze jô ùczëła, że jem nôgłëpszim dzeckã, 
a jesz jinym razã, że nôbarżi nieùrodnym. A zresztą ni ma co 
wdarzac so taczich przikrëch chwilów. 
Mie to le ùswiądniło, że mój Brat je nômądrzészi, bò ùrodzył 
sã rëchli jak jô i temù na niegò spłënãłë wszëtczé pòczestnotë. 
Chto pierszi, ten lepszi. Wiedno sã nôlepi z całi klasë ùcził, nôle-
pi jezdzył na kòleczkòwëch szrëcach, nôlepi kòpôł balã. Rôz to 
nawetka i jô widza, jak nôrëchli jôdł lodë i nôchùtczi biegôł. 
Leno że to bëło tedë, czedë jegò i jegò niebëlnëch Drëchów 
gònił jaczis pies, ale przed tim òni mòcno gò wjadowilë. Mój 
Brat nëkôł nôrëchli, ale ten pies i tak gò dogònił, i w bùksach 
wëżarł mù wiôlgą dzurã. Doma to dało straszną szkalingã, bò 
to bëłë jegò nôlepszé i nôdrogszé bùksë.
Ale mój Brat jesz nôwiãcy razy mùszôł przepisëwac za karã 
zdanié: „Nie mdã strasził dzéwczãtów”, „Nie mdã chrąszczelów 
przënôszôł do szkòłë” abò „Nie mdã przelôżôł bez płot”. Jegò 
Szkólnô bëła ti ùdbë, że jak bówka ze sto razy napisze taczé 
zdanié, tej pò prôwdze ju nie mdze tëch rzeczi robił. Równak 
mój Brat bez płot i tak przelôżôł, a z tornystra wëchôdałë mù 
kôrtczi zapisóné zdanim „Nie mdã przelôżôł bez płot”. Jemù, 
tak prosto rzec, nie chcało sã chòdzëc nawkół, a bez płot dro-
ga bëła nôkrotszô.
Mój Brat czedës miéwôł widzałé ùdbë, a wszëtkò mù ùchôdało 
sëchim pãkã. Nie wiém, czemù gôdô sã „sëchim pãkã”. Mòże 
temù, że tedë nie dô szkalindżi i nie je mòkro, bò nicht nie 
płacze. Mòjémù Bratu dëcht wszëstkò ùchôdało sëchim pãkã, 
bò jemù dobrze szło w szkòle. Przódë jô bëła za małô, żebë ne 
jegò wszëtczé ùmëslënczi miec w ùwôżanim. A terô jô ni móm 
z niegò niżódnégò pòżëtkù. Kò òn nawetka nie chce ze mną 

gadac. A jak ju gãbã òdemknie, tej je baro wôżny i napãpùżony.
A jesz do te na przirodze sã nijak nie znaje, chòc sztudérëje 
biologiã.
Terô je doma. Zjachôł na pôrã dni. Më dzysô razã bëlë ù Co-
teczczi, a nazôd më szlë bez park.
– Co to za kwiôtk? – jô sã spita mòjégò Brata.
– Jaczi? Nen biôłi? Nie wiém – òdrzekł.
– A nen?
– A skądka jô to móm wiedzec. Dôj mie pòkù. Jô nie jem 
ògrodnik, leno biolog – òbwiescył dërno.
– To sã gôdô „nie jem ògrodnikã”, a nié „nie jem ògrodnik” 
– pòùczëła jem z wëniesenim. – A biolog to bë sã miôł znac na 
wszëtczich roscënach.
– Drodżé dzeckò, jesz le jedno słowò, a globùs to bãdzesz mia, 
ale blós w rojitwach. Jô cë gò nie dóm.
– Ale të òbiecôł!
– Jô nick nie òbiecôł. Globùs dostóniesz, czej bãdzesz czësto 
sztël.
– Ale jo, ju bãdã. A nen globùs mie dôsz?
– Jô jesz òbôczã.
Jô so przërzekła, że ju sã nie òdezwiã, cobë mù nie robic na 
przék. Sprawdzã so sama, jak sã ne kwiatë nazéwają w taczi 
ksążce z òdjimkama rozmajitëch roscënów. Jô bë baro chca 
miec ten cëdowny globùs. Tak pò prôwdze to Paùel mô doma 
globùs, ale wiele mniészi. Më wëmëslëlë taką ekstra zabawã. 
Jidze w ni ò to, że jedno z nas krący globùsã, a drëdżé ze zam-
kłima òczama pòkazywô pôlcã plac, gdze prawie wëlądowało. 
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Abò dopłënãło. Nôleżi òpòwiedzec, chto w tim môlu mieszkô 
i co sã tam bãdze robiło. Wszëtkò ze zamkłima òczama. Do te 
jesz rëchli mòże rzec, co sã ze sobą bãdze brało, i tedë je wiele 
smiéchù, bò lądëjã na Alasce, a w rubzakù móm blós kòstjim 
do òpôliwaniô i òkùlôrë òd słuńca. Pò prôwdze, jidze sã dobrze 
bawic! Temù jô tak baro chcã miec Witków wiôldżi globùs. Nie 
wiém, czë jô wama ju rzekła, że mój Brat nazéwô sã Witk. Òn 
to mô w żëcym szczescé, nawetka miono mô normalné!
Bez sztót przëszło mie do głowë, żebë tak przëtrôfkã rzec 
Witkòwi, że Mëma nie wié ò jegò wrëjach z Barbôrką, ale 
wnet mòże sã ò nich dowiedzec... Tak sã jednak nie słëchô 
robic. Nawetka ze starszim Bratã nie je nót tak sã òbchadac. 
To w kùńcu téż je człowiek.
Më szlë dali bez park, nick do se nie gôdającë, czej doszedł nas 
dzecny głosk.
– Balbina! Balbina! Z kògùm të jidzesz?
Za nama nëkôł Karólk, młodszi brat Paùla. Mô trzë latka i jesz 
nie pòtrafi dobrze gadac. Nie wëmôwiô „r”, a terô zamiast 
„jidzesz” rzekł „jidzes”.
– To je mój Brat Witk. Jes të sóm, Karólkù?
– Nié, z Paùlem, ale jô mù ùcekł.
Në jo, wszëtcë starszi bracynowie do niczegò sã nie nadôwa-
ją. Nawetka trzëlatnégò krôsniôka ni mòże ùpilnowac. Wejle, 
jidze ten niewëdarzélc.
– Dobri dzéń – rzekł Paùel do mòjégò Brata. Baro grzeczno 
i òficjalno. A mój Brat łaskawò òdpòwiedzôł.
– Balbina, jô chcã miec Paùlów globùs – Karólk szarpôł mie 
za rãkã.
Witk sã głosno rozesmiôł.
– Jesz jeden globùs òrãdzą do rodzynnëch sztridów, jak psë 
ò gnôt.
– Jô nie chcã gnôta, le globùsa – wëłożił Karólk. – Jô nie 
jem pies.
– A na co cë globùs? – cekawiło mie.
– A żebë gò krącëc.
Wëszło mù to baro smiészno, bò Karólk rzekł „zebe gò klancëc”.
– Ale Paùel brëkùje globùsa do zrobieniô lekcjów – jô próbòwa 
retac Paùla przed ùtracenim wôrtny rzeczë.
Karólk równak béł chitrim òbserwatorã.
– Wcale że nié! Wa sã leno bawita! Jak mie gò nie dôsz, tej jô 
rzekã Mëmie, że wa dwòje chceta jic do kina!
– Jô nie chcã – òdrzekła jem. – A do jaczégò kina?
– A wieleż më mómë w miesce kinów? – przekãsno spitôł mój 
Brat.
– Nie wiész? Jedno – pòwôżno òdpòwiedzôł Karólk.
– Cëż to mô bëc z tim kinã? – spita jem Paùla.
– Kò nic, mòże pùdzemë.
– A globùs?
– Të jes jesz za môłi, cobë sã nim zabôwiac – scwierdzył òstro 
Paùel.
Biédny Karólk. Mòjémù Bratu stało sã gò żôl.
– Karólkù, të nie gadôj z nima, le ze mną.
– Dobrze. Co to? – spitôł Karólk.
– To? Kwiôtk.

– A jakô to farwa?
– Żôłtô.
– A nié, bò apfelzynowô! – krziknął Karólk.
– A niech mdze apfelzynowô – ùstąpił mój Brat. Z baro 
nieszczestlëwima mùniama. Gwësno ju pòżałowôł, że wdôł sã 
w gôdkã z Karólkã.
– A ten kwiôtk, to je jaczi?
– Chtëren?
– Nen żôłti – òbjasnił Karólk. – Ten sóm.
– Ale òn doch je apfelzynowi – scwierdzył mój Brat.
– Kò të sóm rzekł, że żôłti!
– Ale jo, niech ju bãdze żôłti.
– A jak òn sã zwie?
– Tegò nie wiém.
– Nie wiész? – ùredôł sã Karólk. – To je tëlk!
– Jaczi tëlk? – dopitôł mój Brat.
– Në, kò tëlk!
– Nié tëlk, leno tërk – jem òbjasnia. – Karólk nie gôdô jesz „r”. 
Te kwiôtczi nazéwają sã tërczi. W naszim ògródkù téż je jich 
skòpicą.
– Balbina, të mia bëc sztël, bò stracysz globùsss – jadowito 
ksyknął Witk.
Żëcé je cãżczé, jak sã mô taczégò Brata. Jô bë mili chca miec 
sostrã, a nôlepi jak më bë bëłë pôrką. Wieleż ùcesznëch 
przigòdów më bë tej miałë!
Pò wieczerzë Witk z dodomù wëszedł, a do nas przëszlë 
Rodzëce Paùla. Jô czëła, ò czim rozprôwielë. Le nie mëslëta, że 
jô pòdsłëchiwa. Jich kôrbiónka sama mie w ùchò wpadła (tak 
pò prôwdze w ùszë, kò doch nie czëje sã leno jednym ùchã). 
Do te nié całô kôrbiónka, blós ji pòczątk.
– A gdze je Witk? – spita Paùlowa Mëma.
– Òn szedł z Barbôrką, córką naszi Szefòwi, do kina – òdrzekła 
Mëma. – To je baro miłé dzéwczã. I mądré. Sztudérëje 
astronomiã w Toruniu.
– A wiéta, że Paùel przërôcził Balbinkã do kina? – spitôł Tata 
Paùla. – Jak ten czas flot nëkô!
Przërôcził! Jô jakòs nick ò tim nie wiém.
Pitanié na stronie: Skądka Òni ò tim wszëtczim wiedzą? Witk 
je przeswiôdczony, że ò Jegò szpacérach i wińdzeniach z Bar-
bôrką do kina nicht jesz nick nie wié. 
Móm prawie w słowarzu cëzëch wërazów sprawdzoné, 
co òznôczô słowo „astronomiô”. Kąsk mie to zajiscëło, bò 
cëż mòże dac dzéwczëcu, co sztudérëje astronomiã? Leno 
gwiôzdkã z nieba! Jô jesz wëszuka w jedny ògrodniczi ksążce, 
jaczi to kwiôtk rósł w parkù. Wëszło na to, że më z Karólkã 
òbòje bëlë zmilony. To wcale nie béł tërk, leno zymkòwi 
czerwińc, jaczi nie je ani apfelzynowi, ani czësto żôłti, blós 
złocëstożôłti. Mògã sobie sama pòwiedzec, że 
Balbina sã nie znô na kwiatach
Chòcô mô Biologa Brata!
To rimòwanié je zarazlëwé!

Tłómaczënk Bòżena Ùgòwskô
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MÙZYCZNÉ SZTÔŁCENIÉ

V

Tomasz Fopke Gwiôzdkòwé snicé
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Tomasz FopkeGwiôzdkowé snicé

W snienim je zdrowié dlô mëmë
tatka a sostrë, bracynë
Sniegòwé ruchna dlô zëmë
Górz w lëdzy sercach zadżinie

Ref.: Co mie sã przësnije w Gwiôzdkã
Nômiana wnetk bãdze niosła
Co ùzdrzã w spikù ti nocë
Wińdze pózni mie naprocëm

Przësniłë mie sã pòd danką
Laptop i nowô kòmórka
A do te, że w Drëdżé Swiãto
Przëjachała cotka Trudka

Ref.: Co mie sã…

Òbôczã we Gwiôzdkã w spikù
Szóstkã z kaszëbsczégò w szkòle
Sąsada, co sã ùsmiéchô
I jak jô jadã na kòle

Ref.: Co mie sã…

Przëniosło gwiôzdkòwé snicé
Słuńce i lato redotné
Dobëców w spòrce skòpicą
Krzesnie, co w gãbie tak miodné

Ref.: Co mie sã…

Ùzdrzôł jem we snie kòlibkã
A w ni malinczé Dzecątkò
Mëmka-Marija Gò bibkô
Chùchanim grzeją bidlątka.

Ref.: Co mie sã…
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Cwiczënk 1
Co robimë w Wilëjã?
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NÓRCËK JIGRÓW

VI

Marika Jelińskô

Gòdë

Nórcëk jigrów dlô nômniészich
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DLÔ NÔMNIÉSZICH

VII

Cwiczënk 2
Nalézë w diagramie òsmë  
darënków òd gwiôzdora:

pùpka,  
aùtkò,  
trëker,  
klocczi,  
krédczi,  
miedzwiédzk,  
kòmpùter,  
szachë

m a k l o c c z i t k

p ù p k a l e t w a r

a t l e n k i r z h é

s k i m p a t ë z e d

b ò f i n e z k a l c

o s z a c h ë e m i z

k ò m p ù t e r z u i

m i e d z w i é d z k

Cwiczënk 3
Pòmaluj trzë darënczi wedlë wskôzë:
1 – mòdri (54, 87, 21, 32, 98)
2 – zelony (1+1, 42, 64, 86)
3 – czerwòny (2+1, 52, 63, 96)

4 – czôrny (2+2, 84, 62, 73)
5 – żôłti (3+2, 94, 72, 61)
6 – bruny (3+3, 5+1, 4+2, 71)
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VIII

Cwiczënk 4
Namaluj na dance: sédmë kùglów, dzesãc swiéczków, 
trzë lińcuchë i jeden czëp

kùgla swiéczka lińcuch czëp

Cwiczënk 5
Pòłączë òbrôzk z pòdpisã:
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