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Nórcëk jigrów dlô nômniészich

Dorota Klawikòwskô

Żegnôj lato, witôj szkòło!
Słowa: górë, jezoro, wies, gard, mòrze

Cwiczënk 1
Dopiszë pasowné, wëbróné z ramczi, wërazë, co parłãczą sã ze wspòminkama lata:
Szëmiącé

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

Wësoczé

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

Biôłi

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

Głãbòkô

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

rzéka, górë, mòrze, żôglówc
Cwiczënk 2
òłówk

gùmka
do mazaniô

òstrzinka

klej

aùtkò
zesziwk
taska
pãzel

miedzwiédzk

krédka
grifel

miészk na bótë
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NÓRCËK JIGRÓW DLÔ NÔMNIÉSZICH
Cwiczënk 3
Pòdsztrëchnij pasowné znankòwniczi na zelono. Szkòłownik mùszi bëc:
•

pùnktualny, nipòcy, zgniłi, drëszny, psotny, pòsłëszny, òbòwiązkòwi, dobri, mądri, ùżëczny

Cwiczënk 4
Namaluj:
Blónë nad szkòłą
Drzewò – z prawi stronë szkòłë
Krze – z lewi stronë szkòłë
Knôpa i dzéwczã – na stegnie

Cwiczënk 5

II

Anka

Francëszka

Adóm

Tómk

Mack

Bòżenka

Mónika

Juliszka

Agata

Józk

Władi

Òliwka

Kasza

Michôłk
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1. Pòfarwij prostonórtë z mionama knôpów na mòdrą
farwã, a z mionama dzéwczãtów na czerwioną farwã.
2. Zaznaczë pasowną lëczbã:
Kùli je dzéwczãt?
Kùli je knôpów?

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9,10 )
(1,2 , 3, 4, 5,6,7,8,9,10 )

WANOŻIMË PÒ KASZËBACH, KLASË IV–VI I GIMNAZJUM

Karolëna Czemplik

Pùck – stolëca nordowëch Kaszub
Céle wanodżi

Bédënczi cwiczënków òb czas wanodżi

Ùczéń:
• pòznôwô znaczënk pòzwë gardu Pùck
• pòznôwô historiã pòwstaniô herbù gardu i jegò
wëzdrzatk
• pòszerziwô swòjã słowiznã tikającą sã wërôżaniô
wseczëców
• ùtrwaliwô wiédzã tikającą sã historicznëch wëdarzeniów (żeńba Pòlsczi z mòrzã)
• ùtrwaliwô wiédzã zwëskóną òb czas òbzéraniô gardu

Przed zaczãcym wanodżi szkólny rozdôwô ùcznióm (abò
kòżdémù, abò pôrze ùczniów) jeden egzemplôrz mapë
Pùcka, na chtërny ùczniowie bãdą céchòwelë pòsobné
etapë wanodżi pò gardze, a téż kôrtã robòtë z zadaniama do wëkònaniô.

Metodë robòtë
•
•
•
•
•
•

robòta z mapą
czëtanié ze zrozmienim
robòta z tekstã
ùsôdzanié samòstójny nadczidczi
dofùlowanié tôflë
dofùlowanié pùstëch placów w teksce

Fòrmë robòtë
•

indiwidualnô / w pôrach

Didakticzné pòmòce
•
•
•
•

mapa gardu (dostãpnô w elektroniczny wersji
http://www.miasto.puck.pl/mapa_pucka/)
etimòlogiô pòzwë gardu Pùck (jak w cwiczënkù 1)
legenda ò pòwstanim herbù gardu na spòdlim tekstu Zygfrëda Prószińsczégò pt. „Jak pòwstôł herb
gardu Pùck” (jak w cwiczënkù 2)
tekst z pùstima placama do dofùlowaniô (jak
w cwiczënkù 6)

Cwiczënk 1
Przeczëtôj wëjimk pòchôdający z dokazu Słownik etymologiczny miast i gmin PRL Stanisława Rospònda,
a pòstãpno miéj starã gwôsnyma słowama wëdolmaczëc pòchôdanié i znaczënk pòzwë Pùck.
PÙCK – gard ù ùbiedżi rzéczi Pùtnicë. Pòzwë zamikają w se dërżéń put-, ùznôwóny jakno sparłãczony
z ùczapóną i rozlóną wòdą. Duńsczé pyt, norwesczé
pytt, stôronordicczé pyttr, stôroduńsczé pyt òznôczają
przede wszëtczim stëdnie, ale w czasach wikingów
kòpóné stëdnie bëłë rzôdczé i rëchli tikało sã to nôtërnëch zdrzódłów (mòże pògłãbionëch). Jinym znaczenim
duńsczégò pyt je bagnisté zagłãbienié, zbiérnik wòdë,
mòże to téż òznaczac zagłãbienié na pòlu, gdze gromadzy
sã wòda z zymkòwëch rozceków. Z germańsczégò *puttia-, pranordicczé (200–800 r.) *putia-, w norwesczich
i szwédzczich dialektach putt. Norwesczé dialektalné pøyta – plëta, błocëszcze, zbiérnik wòdë. Wszëtczé
te znaczenia òdpòwiôdają błotnistim òbéńdóm górny
i dólny Pùtnicë. W òkòlim Pùcka bagnisté òbéńdë zwóné Pùcczé Błota. Pòzwë rzéczi i gardu pòchadac mògą
òd nëch błotów.
(Na spòdlim: S. Rospond, Słownik etymologiczny miast i gmin PRL.
Wrocław 1984, s. 314–315.)

……………………………………..….…………………………………………
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WANOŻIMË PÒ KASZËBACH, KLASË IV–VI I GIMNAZJUM

Cwiczënk 2
a) N
 a spòdlim tekstu Zygfrëda Prószińsczégò pòd titlã
Jak pòwstôł herb gardu Pùck dofùluj tôflã:
Jak pòwstôł herb gardu Pùck
Wãgòrz – wachtôrz pùcczich wòdów – mieszkôł
w Môłim Mòrzim òd czasów pierszégò bùrméstra gardu. Dôwô nóm wiadło ò tim Jarosz Derdowsczi w dokazu „Ò panu Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł”.
Mòżlëwé je, że to nen sóm żérôk, jaczégò gniéżdżewsczi
gbùrowie wëdostelë ze swòjégò żabiélca i, mscącë sã
za zjedzoné sledze, skôzelë na smierc przez... ùtopienié.
A mòże béł to prosto zwëczajny so wãgòrz. Prôwdą je
równak, że zawanożił òn jaż na herbòwą tôrcz gardu.
Ò szlachòwnym ùczestnienim marził téż łosos.
Z ny przëczënë, że niżódnô z rëbów nie chcała niechac
ambitnëch planów, zaczãłë òne ze sobą biôtkã na smierc
i żëcé. Łosos, mającë wikszi pësk, ùdbôł so pòżgrzéc
wãgòrza. Wãgòrz zôs mëslôł ùdëszëc procëmnika,
òbwijającë sã wkół jegò cała. I jednégò razu ta jegò ùdba
wnet sã zjiscëła. Nigle łosos zmerkôł, procëmnik baro
chùtkò òmòtôł gò i chòc czësto nie dôł radë gò ùdëszëc,
to równak ùniemòżebnił mù żercé, skôzywającë òfiarã
na pòmaleczną głodową smierc.
Tkwilë tak w nym tragicznym splecënkù, zdrzącë
na sebie zdrokã fùl niezgarë. Łososowi żôl bëło
młodégò żëcô. Kòchôł swòje mòrze i bracynów, rzéczné łosose z Pùtnicë, Rédë i Wisłë. Żôl mù bëło snôżégò
zachôdającégò słuńca, chtërno co dnia jak ògnistô kùgla
skùlëwało sã w wòdné głãbinë.
Narôz do ùszu òbùch wrogów doszło skrzëpienié
wiosłów i pòkôzała sã przed nima céniô rëbacczégò
bôtu. Na bôce òkróm rëbôka sedzôł, wejle, lew. Òjcowie
gardu przeznaczëlë gò na gòdło Pùcka, cobë na nen ôrt
pòdsztrëchnąc dzyrskòsc swòjégò grodu.
Wiôlgòsertné to zwierzã, widzącë smiertelné biôt
czi i przewôgã wãgòrza nad półmartwim ju łososã,
ùdbało so doprowadzëc do zgòdë pògòrzoné rëbë.
Wëzwëskùjącë pòdstãp, lew nyma słowama zabédowôł
wãgòrzowi, cobë nen béł z nim w wëcmaniznie:
– Mie je namienioné bëc na herbòwi tôrczë Pùcka.
Ùwôżóm równak, że są jiny barżi dzyrsczi i mądrzészi òd
mie, na przëmiôr të, wãgòrzu. Tak tej chãtno pòdzelã sã
z tobą nym ùczestnienim. Przëblëżë sã i sadni kòl mie
w bôce.
Na to wezwanié wãgòrz achtniony w swòji ambicji
pùscył swòjã òfiarã. Ale czej swòjégò gwës zblëżił sã do
bôtu, lew òdsënął gò z òdrazą i kôzôł rëbôkòwi płënąc
prosto do lądu.
Timczasã wëbawiony łosos swòbódno ju pòpłënął
przed se, òmijającë snôdczëznë i kamë i wiodącë
zamòrsczégò gòsca do pùcczi hôwindżi. I tej lew
wëniósł gò na czëp rôtësza i tak òbaji zgódno nalezlë sã
na herbòwi tôrczë. A wãgòrz nie dostąpił ùczestnieniô, ò
jaczim marził. Gwës jegò winë bëłë wikszé nigle zasłëdżi.
Tak ò herbie gardu Pùcka gôdają stôri rëbôcë,
a sënowie i òtrokòwie pòwtôrzają nã òpòwiésc
pòstãpnym pòkòlenióm. Je to snôżô rëbackô brawãda
i miło je ji pòsłëchac czë pòczëtac jã w zëmòwi wieczór
IV
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przë cepłim piéckù. Wëdôwô sã równak, że bëło jinaczi.
Wierã na zôczątkù herbã gardu bëła sama le rëba?
Mòże wãgòrz, mòże łosos, a mòże nawetka slédz. Równak ju w XVI stalatim wëstąpiwô dzysdniowi herb: lew,
jaczi trzimô w łapach łososa płënącégò na mòrsczi wale
(leo et esox). Taczé gòdło mòże nalezc na wszëtczich
dôwnëch dokùmentach, na bùdinkù terôczasnégò
Przédnictwa Gardowi Nôrodny Radzëznë, na òpiarcym
stółkù w gabinece prowadnika, na mòsągòwi tôrczë
z XVI stalatégò, chtërna, niestetë, zadżinãła òb czas
slédny wòjnë itp.
To czekawé zestawienié lwa i rëbë ùdokôzniwają
znôwù dwie wersje. Pierszô z nich dôwô do zrozmieniô,
że wënëkóny ze Szwecji przez Christiana Òldenbùrczika
król Karól Knutson Bònde dostôł na trzë lata Pùck
(1457–1460) i tej dodôł do gòdła gardu symbòl swòjégò
kraju – lwa.
Wedle drëdżi wersji, temù że Pùck jakno wies,
a pòzdze gród i gard, béł w zastôwinie Gduńska, dlôte
Gduńsk ùżëcził mù do jegò herbù jednégò z dwùch
lwów ze swòji tôrczë. A temù, że pòzycjô Gduńska bëła
niepòrównywalno mòcniészô, dlôte lew trzimô mòcno
wszëtczima łapama łososa, jaczi mô starã mù sã wërwac.
(Z. Prószyński, Ziemia pucka w opowiadaniu, baśni i anegdocie ludowej.
Gdańsk 1977, s. 6–8)

Rëbackô
legenda

Domësłë
Z. Prószińsczégò

Jak na zôczątkù wëzdrzôł
herb gardu?
Jaczé zwierzãta
kònkùrowałë, cobë
dostąpic ùczestnieniô
ùmôlowaniô jich na herbie?
Jaką rëbã je widzec na
herbie gardu i dlôcze?
Co symbòlizëje ùmôlowóny
na herbie król zwierzãtów?

1)
2)

b) Na spòdlim przeczëtónégò tekstu legendë nacéchùj
herb gardu.

WANOŻIMË PÒ KASZËBACH, KLASË IV–VI I GIMNAZJUM

Cwiczënk 3
Òpiszë w piãc zdaniach swòje wrażenia tikającé sã wë
brónégò môlu, widzënkù abò zaòbserwòwóny jeleżnoscë
w Pùckù. Dôj òsoblëwi bôczënk na to, cobë Twój òpisënk
zamikôł w se jak nôwicy rozmajitëch znankòwników.

Cwiczënk 5
Przë Placu Wòlnotë nachôdô sã jeden z nôstarszich
pùcczich bùdinków – pòd numrã 6. Dôj bôczënk na
jegò wëzdrzatk i napiszë, czim jinaczi sã òn òd nowszich
bùdinków.

……………………………………..….…………………………………………

……………………………………..….…………………………………………

……………………………………..……………….……………………………

……………………………………..….…………………………………………

……………………………………..………………………….…………………

……………………………………..….…………………………………………

...........................……………………………………..……………………...

……………………………………..….…………………………………………

Cwiczënk 4
Rëbackô hôwinga je òsoblëwim i apartnym môlã w Pùckù.
Przëzdrzi sã bôczlëwò temù môlowi i ùstôwionym
sprzëti pòmnikóm, a pòstãpno òdpòwiédz na pëtania.

Cwiczënk 6
Na spòdlim zwënégòwóny òb czas ùczbë wiédzë tikający sã dzejów i historii Pùcka dofùluj pùsté place
w pòdónym teksce.

1. Jak mëslisz, dlôcze nen môl je òsoblëwi i zasłëgiwô
na bôczënk?
……………………………………..….…………………………………………
……………………………………..….…………………………………………
……………………………………..….…………………………………………
……………………………………..….…………………………………………
2. Co to je żeńba Pòlsczi z mòrzã?
……………………………………..….…………………………………………
……………………………………..….…………………………………………

Pùck to gard pòłożony w …………... Leżi na ……………..,
ù ùbiedżi rzéczi ………....……….. do …....……....……………...
Pòzwa môlëznë sparłãczonô je z ……..............………………...
W herbie Pùcka nachôdają sã zwierzãta: …………………..,
i …………………... Niestetë, do dzysdnia …………………….., co
dokładno òne symbòlizëją. Do nôczekawszich môlów
Pùcka przënôlégają ….……….., ………….., a téż ………………..
i stôré kòscołë. Spòmidzë wszëtczich òdwiedzonëch
przeze mie môlów òb czas ny wanodżi, nôbarżi ùwidzôł
mie sã………….........….., bò.....…………………………………...........
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

……………………………………..….…………………………………………
……………………………………..….…………………………………………
3. Czë òb czas
ny ùroczëznë
bëłë ùżiwóné
jaczés òsoblë
wé przedmiotë?
Jeżlë jo, to
dlôcze? Czë ta
ùroczëzna przë
bôcziwô Cë jiną
ceremóniã?
……………………………
………..….………………
…………………………
……………………………
………..….………………
…………………………
……………………………
………..….………………
…………………………

NAJÔ ÙCZBA, NUMER 7 (89), DODÔWK DO „PÒMERANII”

V

WANOŻIMË PÒ KASZËBACH / Z PÒLËCE SZKÓLNÉGÒ
ÒDPÒWIESCË

Cwiczënk 4

Cwiczënk 2a
Rëbackô legenda
Jak na zôczątkù
wëzdrzôł herb
gardu?

-

Domësłë
Z. Prószińsczégò
Bëła na nim leno rëba:
wãgòrz, łosos abò slédz.

Jaczé zwierzãta
Wãgòrz, łosos, lew.
kònkùrowałë,
cobë dostąpic
ùczestnieniô
ùmôlowaniô jich na
herbie?

Wãgòrz, łosos abò slédz
i lew.

Jaką rëbã je widzec
na herbie gardu
i dlôcze?

Łosos, bò lew ùdbôł
so pòmòc mù w biôtce
z wãgòrzã ò dostąpienié
ùczestnieniô bëcô na
herbie Pùcka.

Łosos.

Co symbòlizëje
ùmôlowóny
na herbie król
zwierzãtów?

Pòdsztrëchiwô dzyrskòsc
mieszkańców gardu.

1. Szwédzczi król Karól
Knutson pò dostanim
gardu dodôł do jegò
herbu lwa – symbòl
gwôsnégò kraju.
2. Pùck bãdący w zastôwinie gardu Gduńsk,
dostôł òd mòcniészégò
grodu jednégò z lwów
nachôdającëch sã na
tôrczë Gduńska, cobë na
nen ôrt pòdsztrëchnąc
zanôleżnotã Pùcka òd
mòcniészégò Gduńska.

1. W nym môlu òdbëła sã żeńba Pòlsczi z mòrzã pò zwënégòwanim
przez krôj samòstójnotë.
2. Żeńba z mòrzã òznôczô ùtczenié òdzwëskaniô przez jaczis krôj
przistãpù do mòrza przez ùroczëznowé wrzëcenié piestrzénia do
jegò wòdów.
3. Òb czas żeńbë ùżiwóné bëłë piestrzénie/piestrzónczi. Jeden z piestrzéniów òstôwôł cësniãti w mòrze, drëdżi zôs pòòstôwôł na lądze.
Ceremóniô przëbôcziwô wstąpienié w stón małżeńsczi.

Cwiczënk 6
Pùck to gard pòłożony w pòmòrsczim wòjewództwie. Leżi na Kaszëbach ù ùbiedżi rzéczi Pùtnicë do Pùcczi Hôwindżi. Pòzwa môlëznë
sparłãczonô je z ùczapóną i rozlóną wòdą. W herbie Pùcka nachôdają
sã zwierzãta: lew i łosos. Niestetë, do dzysdnia ni mómë gwësnoscë, co dokładno òne symbòlizëją. Do nôczekawszich môlów Pùcka
przënôlégają mòlo, rëbackô hôwinga, a téż stôrodôwné bùdinczi
i stôré kòscołë. Spòmidzë wszëtczich òdwiedzonëch przeze mie môlów
òb czas ny wanodżi, nôbarżi ùwidzôł mie sã ……………….., bò………

Tłomaczënk Hana Makùrôt

Marika Jocz

Wastnô, a më sã chcemë bawic!
Pòniżi przedstôwiómë bédënczi dzesãc krótczich jigrów. Mògą bëc brëkòwné, czej ùczniowie przińdą na
ùczbã kaszëbsczégò na sódmi gòdzënie i bãdzemë widzec, że nôprzód mùszi jich òbùdzëc abò zachãcëc do
rozpòczãcégò nowi témë.
1. Co mòże zrobic z …?1
Do czegò mòże wëzwëskac nen przedmiot? Nalézë jak
nôwiãcy jegò zastosowaniów:
taska, gazéta, cegła, biórowi spinacz, òłówk, wiorë pò
drzewie, biksa pò zelonym groszkù, stôrô ksążka.
2. Receptë kùlinarné
Dzelimë ùczniów na karna. Kòżdé karno dostôwô òd
szkólnégò receptã na kùcha, krém, zupã itp. Zadanim
karna je tak przesztôłcëc nã receptã, żebë pòwstôł przepis na zdrowié, szczescé, redotã itp.

VI
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3. Skòjarzeniowi lińcuch
Szkólny pòdôwô pierszé słowò, np. bótë. Pòstãpnô
òsoba gôdô chùtkò słowò, jaczé parłãczi sã ji z bótama,
pòstãpnô szukô skòjarzenia do tegò słowa itd..., np.:
bótë – droga – aùto – czerownica – rãce – piestrzéń
4. Fòtomóntaż
Szkólny wëcynô z gazétów òdjimczi lëdzy, zwierzãtów,
roscën, rzeczi i rozkłôdô je na stole. Ùczniowie wëbiérają
te òdjimczi, z jaczich chcą zrobic swój fòtomóntaż (np.
głowa zwierzãca, brzëch człowieka, nodżi òd stołu).
Pózni wëmëszlają, dze mòże mieszkac taczi stwór i domalowiwają brëkòwné elementë krédkama. Na kùńc
òpòwiôdają ò swòji robòce.
5. Lëdóm wszëtczich, co...
Ùczniowie sedzą w kòle na stółkach. Mòże ta zabawã
zrobic np. tedë, czedë tematã béł òbleczënk. Jeden
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z ùczniów stoji we westrzódkù i gôdô: lëdóm wszëtczich, co mają mòdré bùksë. Wszëtcë, chtërny mają
òblokłé mòdré bùksë, mùszą zmienic plac. W tim czasu
ten, chto stôł we westrzódkù, téż mùszi gdzes sadnąc.
Bez placu òstôwô jinszô òsoba i terô òna gôdô: lëdóm
wszëtczich, co mają...
6. Co sã dzeje?
Jeden z ùczniów wëchôdô z klasë. Reszta wëmiszlô jakąs
sytuacjã, np. jachanié zasztopónym aùtobùsã abò przedstawienié w òperze. Wszëtcë òdgriwają pantomimiczno
tã scenã. Przëchòdzy ùczéń, co béł za dwiérzama, i mùszi
wëzgòdnąc, co sã tuwò dzeje. Mòże zadawac pëtania na
jo/nié i tak długò pëtac, aż wëzgódnie.
7. Co robimë?
Dzelimë ùczniów na pôrë. Kòżdô pôra losëje jedną
scenkã, jaką mùszi przedstawic w fòrmie pantomimë.
Reszta klasë mùszi wëzgódnąc:
przechòdzenié przez rzékã pò kamiszkach; noszenié
tacë ze sklónkama nafùlowónyma wòdą; chòdzenié pò
òblodzony drodze; trekanié sã na skałã; òdmëkanié paczczi w krëjamnoce; òdmëkanié darënkù; dekòrowanié
tortë; rozbrajanié bómbë; szmërganié balë; wiązanié
szlipsu; nawlékanié jigłë; itp.
8. Bana
Ùczniowie ùstôwiają sã trójkama, stôwającë jeden za
drëdżim – tim spòsobã twòrzą „banë”. Pierszô òsoba
w kòżdi banie je „bùfòrã” – zamikô òczë i wëcygô rãce
do przódkù, drëgô je „lokòmòtiwą” i chwôtô pierszą za
remiona, zamikô òczë. Trzecô òsoba to „maszinista”,
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trzimie drëgą òsobã i mô (jakò jediny „element” banë)
òdemkłé òczë. Swòją „baną” czerëje rãkama. Ni mòże
nick gadac. Banë mògą jachac z rozmajitą chùtkòscą. Pò
czile minutach jazdë – zamiana ról w karnach.
9. Pùrtkòwi ògón
Dzelimë ùczniów na dwa karna. W kòżdim karnie nôleż
nicë stôwają jeden za drëdżim i chwôtają sã za remiona.
Òstatnô òsoba w karnie mô przëczepioną do pasyka
môłą chùstkã – je to pùrtkòwi ògón. Zadanié pòlégô na
tim, żebë ùrwac ògón jinszémù pùrtkòwi, a jednoczasno
òchronic swój.
10. Zwierzãta
Tã zabawã mòże zrobic przë leżnoscë ùczbów ò zwie
rzãtach. Wëmëszliwómë tëli pôr zwierzãtów, wiele
je pôr ùczniów. Zapisywómë pòzwë tëch wszëtczich
zwierzãtów na môłëch kôrtkach, np. tósz – tósz, gãs
– gãs, itp. Kòżdi ùczéń losëje jedną kôrtkã i ni mòże
nikòmù ji pòkazac. Czedë ju wszëtcë mają karteczczi,
szkólny dôwô znak i wszëtcë mùszą nalezc swòją pôrã
pò tim, jaczi òna wëdôwô zwãk, np. haù, haù, gã, gã itp.
A mòże chtos z Waji, Lubòtny Szkólny i Szkólniczczi kaszëbsczégò, mô
spòsobë na czekawé i kreatiwné zajãca na kaszëbsczim? A mòże môta
wëmëszloné fejn scenarniczi ùczbów, jaczima chcelëbësce sã pòdzelëc
z jinszima szkólnyma?
Żdajemë na Waji ùdbë i scenarniczi pòd mailowim adresã redaktor@kaszubi.pl (w titlu maila napiszce: Najô Ùczba).
1

Te i wiele jinszich jigrów mòże nalezc na starnie: www.zabawy.zielonagrupa.pl

Zdrobniałé fòrmë

Zdrobnienié, nazéwóné téż deminutiwum, to słowò,
chtërno tikô sã czegòs mniészégò nigle to, co nazéwô
spòdlowé niezdrobniałé słowò, abò czegòs, do czegò
mómë bëlné emòcjonalné òtnôszanié. Deminutiwnô fòrma colemało je słowòbùdowiznowim deriwatã
pòwstałim przez doparłãczenié fòrmantu wskôzëjącégò
abò na mniészi rozmiôr czegòs, abò wërôżającégò
pòzytiwné emòcjonalné ùprocëmnienia. Kaszëbizna je
jãzëkã baro bòkadnym w zdrobniałé fòrmë. W kaszëbsczim jãzëkù fùnkcjonëją wielné fòrmë deminutiwnëch
jistników, znankòwników, czasników, zamionów i téż
nieòtmieniwnëch partów mòwë, a fòrmantë ùsôdzającé
zdrobnienia colemało są w nym jãzëkù baro produktiwné.
Zdrobniałé fòrmë jistników i znankòwnikach òstałë

òmówioné ju w rëchlészich numrach „Pomeranii” (Słowòbùdowizna jistników. Jistniczi òdjistnikòwé.
Dzél. 1. Białogłowsczé pòzwë, deminutiwné pòzwë,
aùgmentatiwné pòzwë, „Pomerania”, 2013, nr 5, s. VIII;
Słowòbùdowizna znankòwników. Znankòwniczi ùsadzoné
òd jinëch znankòwników „Pomerania”, 2014, nr 10, s.
VII–VIII). Tuwò leno przëbôczoné òstóną sufiksë za
pòmòcą chtërnëch ùrôbiô sã deminutiwné fòrmë jistników (-k, -ik / -ëk, -iszk / -ëszk (-yszk), -ôszk, -oszk, -uszk
(-ùszk), -ink, -ulink, -ka, -eczka, -uleczka (-ùleczka), -iczka, -uszka (-ùszka), -kò, -uszkò / -ëszkò, -eszkò, -eczkò,
-iszczkò / -ëszczkò, -uleczkò, -ulkò (-ùlkò), -ątkò, a téż
deminutiwné pòstacë znankòwników: -ëchny, -uchny
(-ùchny), -ëszinczi, -oszinczi (-òszinczi), -ëtinczi, -etinczi,
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-ëczczi, -eczczi, -ineczczi, -inetczi, -uszczi, (-ùszczi), -oszczi
(-òszczi), -utczi (-ùtczi), -ulczi (-ùlczi), -ińczi, -uszi (-ùszi).
Czãsté są w kaszëbsczim jãzëkù zdrobniałé fòrmë
czasników, chtërne colemało zwënégòwóné są przez
brëkòwników mòwë w jãzëkòwim kòntakce z dzecama.
Fòrmë deminutiwnëch czasników są ùrôbióné colemało
przez dodanié do témë czasnika sufiksu -k-, np.: bijkac,
biżkac, bleczkac, gôdkac, halkac, hamkac, haszkac, hòpkac,
jedzkac, jôdkac, latkac, leżkac, lubkac, lulkac, miałczkac,
mówkac, najedzkac, napitkac, òstańkac, pitkac, płaczkac,
pòbiżkac, pòzdrówkac, róbkac, skôczkac, sôdkac, spatkac,
stańkac, trąbkac, ùlulkac, ùżużkac, wëjedzkac, wëtrąbkac,
wstańkac, zebleczkac, rzadzy przez dodanié sufiksalnëch
fòrmantów: -eczk-, np.: żużeczkac, -ulink- (-ùlink-), np.:
żużulinkac, -ulk- (-ùlk-), np.: biegùlkac, jazgùlkac, płaczulkac, żużulkac, -ajk-, np.: latajkac, -ijk (-yjk-), np.: sadnijkac,
spijkac, -uszk (-ùszk), np.: bibùszkac, biegùszkac, tanuszkac, -uczk- (-ùczk), np.: biegùczkac, -ôłk, np.: chcôłkac.
Dlô kaszëbiznë przirodné je téż pòkazywanié sã
zdrobniałëch przëczasników. Deminutiwizacjô tikô
sã tak przëczasników ùsadzonëch òd znankòwników,
jak téż òd jinëch fòrmów przëczasników. Zdrobniałé òdznankòwnikòwé przëczasniczi colemało są
ùsôdzóné òd znankòwników bãdącëch deminutiwama
za pòmòcą sufiksu -o (-ò): bielëchno, bielëszinkò, biéd
nëchno, całuchno, cenuszkò, ceplëchno, ceplëszinkò,
cepluszkò, cëchùchno, cëszineczkò, cëszinkò, chùtëszkò,
chùtineczkò, chùtinkò, czëstëchno, cenëszinkò, daleczkò,
daleczuszkò, długùchno, długùszkò, głãbòczkò, krótëchno,
króteczkò, krótëszinkò, krótëszkò, letëchno, letëszinkò,
malëczkò, malineczkò, maluszkò, młodoszinkò, mòkrëchno,
mòkroszinkò, prostëchno, równoszinkò, skąpùchno,
skrómnëchno, słabùchno, słabòszinkò, spòkójnëchno,
szeroczkò, ùbòżëchno, widnëchno, zdrowùchno, złëchno;
wëjimkã są zdrobniałé fòrmë krótczich przëczasników
òdznankòwnikòwëch, ùsôdzóné sufiksã -k, np.: daleczk, głãbòczk, szeroczk, wësoczk. Za to deminutiwné niéòdznankòwnikòwé przëczasniczi mòże ùrabiac,
brëkùjącë sufiksów: -k, np.: nazôdk, wprzódk, -ink (-ynk),
np.: kąsynk, -iczk (-yczk), np.: kąsyczk, -inuszk (-ynuszk),
np.: kùsynuszk, -ka, np.: corôzka, narôzka, nazôdka, nierôzka, nôprzódka, terôzka, zarôzka, -kã, np.: përzinkã, -eczkã,
np.: përzineczkã, troszeczkã, -ineczkã, np.: përzineczkã,
troszineczkã, -eszkã, np.: përzineszkã, -kò, np.: zdebełkò,
-uszkò (-ùszkò), np.: tëlinuszkò ‘cokolwiek’, wiednuszkò,
zdebùszkò, -inkò (-ynkò), np. zdebelinkò, përzininkò,
-eczkò, np.: tëlineczkò, -ininkò, np.: tëlininkò, -ëchno,
np.: barëchno, widnëchno, zarëchno, -oszinkò (-òszinkò),
np.: wiednoszinkò, -kù, np.: na przódkù, pòkrëjomkù,
pòmalinkù, pò zdebełkù, z przódku, -ki, np.: znówki.
Z nieòtmieniwnëch partów mòwë téż partikle czãsto
mają deminutiwné fòrmë. Zdrobniałé partikle ùsôdzóné
są nôslédnyma sufiksalnyma fòrmantama: -ka, np.: nawetka, wnetka, zarôzka (słowò zarôzka mòże miec abò
fùnkcjã przëczasnika, abò partiklë), -kò, np.: dopiérkò,
-ëszkò, np.: dopiérëszkò, -inuszkò (-ynuszkò), np.:
dopiérinuszkò, -eczkò, np.: dopiéreczkò, -inkò (-ynkò), np.:
dopiérinkò, -ëchno, np.: wnetëchno, -uszinkò (-ùszinkò),
np.: wnetuszinkò, -kù, np.: dopiérkù, -ëszkù, np.:
dopiérëszkù.

VIII

Wielné są téż przëmiôrë ùrôbianiô deminutiwnëch
fòrmów zamionów. Deminutiwizacjô w òsoblëwòscë
tikô sã zamionów nieòtmieniwnëch. Zdrobniałé zamiona mògą bëc twòrzoné za pòmòcą nôslédnëch sufiksów:
-k, np: donądk, dotądk, nick, skądk, stądk, -ka, np.: dokądka, donądka, dotądka, kądka, òdkądka, òdnądka, òdtądka,
skądka, stądka, znądka. W systemie kaszëbiznë mòże téż
nalezc czile przëkładów przëmionów bãdącëch deminutiwama, są òne ùsôdzóné przë ùżëcym fòrmantów:
-k, np.: naprocëmk, -kò, np.: naprocëmkò, procëmkò, abò
-ka, np.: westrzódka. W kaszëbsczim jãzëkù fùnkcjonëją
téż zdrobniałé krzikniczi, ùrôbióné sufiksama: -kò, np.:
alażinkò, abò -kù, np.: jejkù. Notérowóné są téż w kaszëbiznie fòrmë deminutiwnëch nieòkreslonëch wielników, przëmiôrã mòże bëc tuwò słowò wielëchno,
ùtwòrzoné fòrmantã -ëchno.
Cwiczënk 1
Pòdóné są nôslédné słowa: barëchno, përzineczkã, dalëchno, pòkrëjomkù, wësoczkò, wielëchno, równëchno,
słabòszinkò.
a) Za pòmòcą jaczich fòrmantów òstałë ùsadzoné
wëmienioné wëżi słowa?
b) Jaczima słowòbùdowiznowima metodama ùsôdzô
sã zdrobniałé òdznankòwnikòwé przëczasniczi?
c) Do jaczich partów mòwë przënôlégają wëmienioné
wëżi słowa?
Cwiczënk 2
W pòdónëch fragmentach dolmaczënków wiérztów
Jana Brzechwë na kaszëbsczi jãzëk proszã nalezc zdrobnienia słowów:
Na brzégù mòdrëchny rzéczczi
Mieszkają môłé smùteczczi.
(„Psé smùtczi”)
A jak pòwiém: – Leżkôj, czó!
Leżã jô, a òn kòl nóg.
(„Jak szlachùje jãzëk psy”)
Béł zgniélc, co zwôł sã Michôłk,
Nie robił nick w pòniedzôłk (...).
Do ksążczi zabrôł sã w czwiôrtk,
Le nawetka nie rozcął kôrtk.
(„Michôłk”)
a. Do jaczich partów mòwë przënôlégają nalazłé w tekstach zdrobniałé słowa?
b. Za pòmòcą jaczich fòrmantów òstałë òne ùsadzoné?
Fragmentë wiérztów pòchôdają z ksążczi: J. Brzechwa, Brzechwa
dzecoma, skaszëbił T. Fópka, Gduńsk 2014.
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