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WSTĘP
Oddajemy do rąk Czytelników książkę Scenarniczi ùczbów kaszëbsczégò jãzëka. Jej autorami są 

słuchacze Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Pedagogiczno-Metodycznych Nauczania Języka 
Kaszubskiego (rocznik 2010 – 2011) funkcjonujących dzięki projektowi Zrzeszenia Kaszubsko – 
Pomorskiego w Gdańsku (lider) we współpracy z Akademią Pedagogiczną w Słupsku (partner). Projekt 
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionach. Działanie: 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu 
oświaty. Nr Umowy: UDA-POKL.0904.00-22-031/09-00. 

Studia niniejsze ukończyło 60 słuchaczy – czynnych zawodowo nauczycieli.
Głównym celem Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Pedagogiczno-

Metodycznych Nauczania Języka Kaszubskiego było uzyskanie kwalifikacji  
do nauczania języka kaszubskiego przez ww. grupę. 

W szczegółach chodziło o zwiększenie liczby nauczycieli posiadających 
uprawnienia do nauczania języka kaszubskiego, niezbędnych dla 
wzrastającej grupy uczniów uczącej się języka regionalnego w szkołach 
na Pomorzu; zdobycie nowych umiejętności i wiedzy w zakresie metodyki 
nauczania języka kaszubskiego jako języka ojczystego, drugiego i obcego 
przez nauczycieli języka kaszubskiego biorących udział w powyższych 
Studiach oraz promocja nauczania języka kaszubskiego wśród 
mieszkańców Pomorza – nauczycieli, rodziców, dzieci.

Wszyscy słuchacze odbyli 445 godzin zajęć – wykładów 
i warsztatów, a wśród nich praktyki pedagogiczne, których 
plonem są te oto scenariusze lekcji języka kaszubskiego. 
Powstały one pod kierunkiem opiekunów praktyk 
mgr Felicji  Baska-Borzyszkowskiej, mgr Witolda 
Bobrowskiego, mgr Jaromiry Labuddy, mgr Iwony 
Makurat, magister Lucyny Sorn oraz piszącej te słowa. 
Publikowane scenariusze napisane są po kaszubsku 
i tylko w wyjątkowych wypadkach, gdy sytuacja 
tego wymagała - tłumaczenie tekstu z polskiego na 
kaszubski i z kaszubskiego na polski, wyzyskiwanie 
i nfo r m a c j i  z  p o l s k i c h  k s i ą że k  -  n i ew i e l k i m i 
fragmentami po polsku. Słuchacze pisali scenariusze 
według jednego schematu (w załączeniu), czasem 
z drobnymi modyfikacjami. Ze względu na ograniczoną 
objętość książki nie wszystkie scenariusze zostały 
w niej zawarte.

Mamy nadzieję, że Scenarniczi ùczbów kaszëbsczégò 
jãzëka okażą się interesującą i pomocną w nauczaniu języka 
kaszubskiego lekturą.

Róża Wosiak - Śliwa
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Scenarnik ùczbë kaszëbsczégò jãzëka

Ùsôdzca:
Téma mòduła:
Słowa – klucze: 
Dzél: 

- gramatika;
- fònetika;
- słowotwórstwò;
- fleksjô;
- składniô;
- frazeologiô;
- leksyka;
- kùltura kaszëbsczégò jãzëka;
- lëteratura.

Tip mòduła: 
- wprowadzający nowi materiał;
- ùtrwalający;
- kòntrólny;
- mieszóny.

Cele mòduła: 
- òglowé;
- pòdrobné.  

Metodë: 
Didakticzné pòmòce: 
Zamkłoscë: 
Propòzycje zadaniów abò pëtaniów:
Spòdzewóné odpòwiescë:
Bibliografiô:

Òbróbk: Róża Wosiak-Śliwa
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Kòl stolarza

Wanoga do warsztatu stolarza

wark - nôrzãdza - robòta

•	 leksyka;
•	 gramatika;
•	 składniô;
•	 fleksjô;
•	 fònetika;
•	 kùltura kaszëbsczégò jãzëka.

miészóny

•	 òglowé:
•	 zapòznanié z robòtą stolarza;
•	 bògacenié słowiznë;
•	 sztôłcenié ùmiejãtnotë gôdczi na dóny temat;
•	 sztôłcenié dbë, że kòzdô robòta je wôżnô.

përzinkòwé:
szkòlôk:
•	 wié, jak bezpieczno chòdzëc pò szasé;
•	 znô pòzwë nôrzãdzy, jaczima robi stolôrz;
•	 nazywô rozmajité zortë drzewów;
•	 wié, jak sã zachòwac kòl stolarza;
•	 rozmieje pòzwac zachë, jaczé robi stolôrz;
•	 ùkłôdô zdania z rozsëpónëch słów.

•	 słowné;
•	 òglądowé;
•	 prakticzné.

nôrzãdza, 
sztëczi drzewa, 
maszinë, 
klej, 
kôrtczi ze słowama, wiérzta J.Piepczi „Ława”.

Temat:

Ùczba:

Słowa klucze:

Dzél:

Tip:

Céle mòduła: 

Metodë:

Didakticzné 
pòmòce: 

Blanka Piekarska Sroka
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Realizacjô:

I. Zéńdzenié w szkòle.
1. Rozmòwa z dzecama na temat wanodżi do stolarza.
2. Zwrócenié dzecóm ùwadżi na pòrządk i bezpiek w drodze.

II. Kòl stolarza
1. Przëwitanié. 
2. Stolôrz òpòwiôdô ò swòji robòce i pòkazywô wëpòsażenié warsztatu.
3. Stolôrz tłomaczi, jaczi zort drzewa do czegò sã  nadôwô.

III. Zapëtania dzecy: (przëkładowé)
•	 Do czegò je héwel?
•	 Jak sã zwią taczé nôrzãdza: wilëca, hubelbank, dłuto?
•	 Z jaczégò drzewa je zrobiony np. stół, òkno, ława, dwiérze, szafa itd.?
•	 Jak to sã stało, że Wasta òstôł stolarzã?

IV. 
1. Pòdzãkòwanié stolarzowi.
2. Wanoga nazôd do szkòłë.

2. ùczba – W szkòle

1. Rozmòwa ò wanodze do warsztatu stolarza.
2. Szkólny czëtô wiérztã J.Piepczi „Ława”, a dzecë słëchają i mają 

pòdsztrëchnąc pòzwë nôrzãdzów na swòjich kôrtkach.

ŁAWA

Béł taczi chłop,
co robił w lese -
i drzewò rznął,

jaż głos w las niese!
Pózni téż chłop,

gwës we dwa kònie,
to drzewò wiózł

dzes w samò pôłnié!
Tam, dze je wiózł,

rznãłë je zãbë

i déle stąd
sã pewno wzãłë!

stolôrz wzął młotk,
Do tegò hébel
i żóżką rznął,

jaż drżałë dwiérze!
i wëszło z ti

gwës chłopsczi sprawë,
że mòżesz dzys

sadnąc na ławie!
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3. Kòżdé dzeckò dostôwô kôrtczi ze słowama, z chtërnëch ùkłôdô zdania. 
Pòtemù wklejô je do zesziwka.
•	 Stolôrz to je bëlny wark.
•	 Jô bë chcôł bëc stolarzã.
•	 Mie sã widzy nen stółk.

4. Szkólny dzeli dzecë na dwa karna. Jedno karno pòkazywô, co robi 
5. stolôrz, a dzecë z drëdżégò karna wëzgadiwają. Za dobrze wëzgôdniãtą 
6. pòzwã karno dostôwô 1 pąkt. Wëgriwają ti, co mają nôwiãcy pąktów.

Bibliografiô:

1. M. Cybulski, R. Wosiak-Śliwa, Ùczimë sã pò kaszëbskù, Gdańsk, 2008.
2. W. Bòbrowsczi, K. Kwiatkòwskô, Kaszëbsczé abecadło, Gdańsk, 2007.
3. J. Labudda, Zôrno mòwë, Gdańsk, 2008.
4. J. Labudda, Zdrój słowa, Gdańsk, 2010.
5. T. Czerwińska, A. Pająk, L. Sorn, Z kaszëbsczim w szkòle, Gdańsk, 2009
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Ù krôwcczi.

krôwcka – jigła – ruchna

•	 fònetika;
•	 fleksjô;
•	 składnia;
•	 frazeòlogiô;
•	 leksyka;
•	 słowòtwórstwò;
•	 kùltura kaszëbczégò jãzëka.

miészóny

•	 Wié, na czim pòlégô robòta krôwcczi.
•	 Rozpòznaje i nazywô nôrzãdza
•	 Gôdô pò kaszëbskù.
•	 Rozmieje pò kaszëbskù.
•	 Ùczi sã pòzwów kaszëbsczich.

•	 słowné;
•	 òglądowé;
•	 prakticzné.

maszina do szëcô, platizer, jigła, nożëce, nitka, knąpë, 
palecznik, miara, sztof, szpilczi, krôwiecczé mëdło, 
òbrôzkòwô dzejónka, pùzzle dlô kòżdégò dzecka, animacyjnô 
chùsta.

Naùczi sã nowëch słów, gadac, òpòwiadac pò kaszëbskù. 
Pòznô dzéle pòwstaniô ruchna, nôrzãdza krôwcczi.

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:

Didakticzné 
pòmòce: 

Trescë:

Anna Waldowska       Klasa 1 - 2h
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Cyg ùczbë:

1. Szkólny przedstawi wiérztã Môłô krôwcka pòstacëjama:

Anka mô nożëce, palecznik, knąpczi.
Dërch cos szëje dlô swòji sosterczi.
Sostra prosy Ankã:
„Aneczkò, kòchónô,
Przëszij mie sydełkò,
zasztepùj ruchna”.
Starka cziwie głową.
„Mòże nasza Anka òstónie krôwcką?”

2. Szkólny dolmaczi wiérztã.

3. Szkólny zadôwô pëtania, np.:
•	 Co robi Anka?
•	 Co ùżiwô Anka do szëcô?
•	 Czim bãdze?

4. Rozrzeszë wëzgódczi (nôrzãdza krôwcczi są jich témą).
•	 Mô jedno ùchò – jigła.
•	 Do platowaniô – platizer.
•	 Baro dobrze rozmieją cąc papiór i sztof – nożëce.
•	 Biegùlkô z jigłą – nitka.

5. Dzecë wbijają w tôblëcã z rozmaitëch zachów te, co są pòtrzébné krôwcce do 
robòtë. Dzecë nazywają swój przibiór.

6. Ùkłôdanié òbrôzkòwi dzejónczi. Bùdowanié zdaniów.

7. Zabawa animacyjnô z chùstą. Dzecë wëkònëją pòlecenié szkólnégò i przebiegają 
pòd chustą, np.:

•	 „Dzecë, chtërne mają knąpczi…”
•	 „Dzecë, chtërne mają dłudżé bùksë…”

8. Ùkłôdanié  òbrôzków  ruchnów z elementów i jich  nazywanié.

9. Przësziwanié knąpë przez dzecë.

10. Ùtrwalenié pòznónégò słownictwa: jigła - igła, platizer - żelazko, nitka - nitka, nożëce 
- nożyce, maszina do szëcô – maszyna do szycia, krôwcka - krawcowa, ruchna – 
ubrania, mańtel – płaszcz, bùksë - spodnie,  czitel – spódnica, liwk – kamizelka, kléd 
– sukienka, fartuch – fartuch,  kòszla – koszula, sztof – materiał,  sydełkò – pętelka. 

11. „Memory”   òbrôzk + słowò 
(Na tôblëcë wiszą zakrëté òbrôzczi i słowa. Dzecë pòdchôdają i zgôdiwają.)

Bibliografiô:
1. Kwiatkowska K., Bobrowski W., Twój pierszi słowôrz
2. „Môłô krôwcka”, tłum. A. Waldowska na podst. Mała krawcowa  H. Golcowa
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Załącznik 1.  Historia obrazkowa
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Załącznik 2.
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Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:

Didakticzné 
pòmòce: 

Pòzwë wszelejaczich warków 
w jãzëkù kaszëbsczim

wark – robòcosc – plac robòtë

•	 fònetika;
•	 fleksjô;
•	 składnia;
•	 frazeòlogiô;
•	 leksyka;
•	 słowòtwórstwò;
•	 kùltura kaszëbczégò jãzëka.

miészóny

òglowé:
•	 pòznanié pòzwów warków, robòcosc i môl robòtë 

w kaszëbsczim jãzëkù,
•	 rozwijanié kaszëbsczégò jãzëka w mòwie i pisënkù; 
dokładné:
•	 ùczeń pòznaje nowi dostónk słów;
•	 pòznaje pòzwë warków w kaszëbsczim jãzëkù; 
•	 pòznaje bezzmiłkòwą wëmòwã i pisënk pòznónëch słów;
•	 znaje słowa òpisëjącé ôrtë warków,a téż czasniczi i jiné 

słowa;
•	 pòtrafi wëjasnic znaczenié i pisënk niechtërnëch słów;
•	 wié, jak ùsôdzac òdczasnikòwé pòzwë niechtërnëch 

warków;
•	 znaje òdmianã czasnika w ternym czasu;
•	 wié jak odmieniac przez przëpôdczi;
•	 rozmieje przeczëtóny przez szkólnégò tekst w kaszëb-

sczim jãzëkù;
•	 rozmieje wëpòwiedzë dzecy w kaszëbsczim jãzëkù;
•	 wié, jak ùsôdzac òpisë òsób rozmajitëch warków za 

pòmòcą słów „chto” i „ten” (np. mulôrz to ten, chto bùdëje 
bùdinczi ;

•	 wié, jak zwëskac ze słowôrza;
•	 cwiczi gôdkã i pisënk.

•	 kòmùnikacjowô, 
•	 grzëmòt  mùsków, 
•	 robòta  z tekstã, 
•	 robòta z całą klasą, grupòwô. 

kôrtë z tekstã; kôrtë z pòzwama warków; kôrtë z tabelkama; 
kôrtë z òbrôzkama warków; słowarze; tôblëca, bristol, 
nożëce, klej. 

Jirena  Pùzdrowskô      Klasa V - 2h
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Realizacjô:

1. Szkólny zadaje dzecóm pëtania tipù: chto robi w szkòle, chto robi w bòlëcë itp., 
a ùczniowie òdpòwiôdają (np.szkólny, szelina, doktór, dozérôczka). Wëjôsniô, ò czim bãdze 
lekcjô i zapisëje téma na tôblëcë, a ùczniowie w zesziwkach. Pòtemù dzecë wëmieniają 
jiné warczi. Mniéj znóny wark szkólny zapisëje na tôblëcë. Dzecë głosno pòwtôrzają 
i wëjôsniają wëmòwã i pisënk. 

2. Òmówienié czasników i zdatnëch (ju znónëch) słów zrzeszonëch z ùczbą  (np. robic, grac, 
spiéwac, pisac, òbsługiwac, tańcowac, ùczëc, przedôwac, gòtowac, dbac, pilowac,dozerac, 
itp.). Klasa je pòdzelonô na sztërë karna. Kòżdé karno mô ùsadzëc òd czasnika w ternym 
czasu pòzwã fachù. Chto pierszi zrobi, głosno czëtô, a reszta sprôwdzô bezzmiłkòwosc  
wëmòwë i pisënkù. Kôrta robòtë nr1. 

3. Zapòznanié sã z wëmòwą  słów i jich bezzmiłkòwi zôpis. Klasa je pòdzelonô na sztërë 
karna. Szkólny rozdôwô dzecóm kartczi z tekstã i cwiczënkama i czerëje jich wëkònywanim 
(dzecë same czëtają pòlétë).Kôrta robòtë nr 2.

4. Òdmiana wëbrónégò czasnika w ternym czasu. Robòta w karnach. Kôrta robòtë nr 3.

5. Ùsôdzanié krótczich definicjów warków za pòmòcą zamiona chto i ten. Szkólny pisze 
na tôblëcë zdanié tipù – mùlôrz to ten, a dzecë ódpòwiôdają       -  chto bùdëje bùdinczi 
i zapisëją w zesziwkù. Karna dostają pò sztërë pòzwë fachów i zapisëją w zesziwkach 
wedle mòdła, a pózni głosno czëtają. Kôrta robòtë nr 4.

6. Zabawa w skòjarzenia. Karna dostają òbrôzczi z warkama. Zadanim dzecy je wëmëslec 
słowa nawiązëjącé do wëbrónégò warkù, a ùczniowie drëdżégò karna zgôdiwają, jaczi to 
wark np. czela, cegła - wark mùlôrz. Òbrôzczi z òdgôdniãtim warkem przëlepiają na bristol 
i bezzmiłkòwò pòdpisëją z wëkòrzistanim słowarza. Kôrta robòtë nr 5.

7. Òdmiana wëbrónégò warkù przez przëpôdczi. Kôrta robòtë nr 6. 

8. Òbszacowanié przez szkólnégò i ùczniów - chto nôlepszi.

9. Jak sygnie czasu - dzecë bawią sã w „10 pëtaniów do …” i òdgadëją warczi kòlegów z klasë. 
Zabawa pòlégò na tim, że jedno dzeckò wëmiszlô fach, a reszta zadôwô pëtania (np. Czë 
jes chitri? Czë jes mądri? Czë lubisz spiéwac? Czë lubisz grac w balã? Czë lubisz lôtac?) na 
chtërne mòżna òdpòwiedzec blós jo abò nié.

10. Zadanié domòwé. 

    
Bibliografiô:

1. M. Cybulski, R. Wosiak-Śliwa, Ùczimë sã pò kaszëbskù, Gdańsk, 2008.
2. W. Bòbrowsczi, K. Kwiatkòwskô, Kaszëbsczé abecadło, Gdańsk, 2007.
3. J. Labudda, Zôrno mòwë, Gdańsk, 2008.
4. J. Labudda, Zdrój słowa, Gdańsk, 2010.
5. T. Czerwińska, A. Pająk, L. Sorn, Z kaszëbsczim w szkòle, Gdańsk, 2009.
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Òd zôrna do chleba

zôrno-mąka-chléb

•	 gramatika
•	 fònetika;
•	 fleksjô;
•	 składnia;
•	 frazeòlogiô;
•	 leksyka;
•	 słowòtwórstwò;
•	 kùltura kaszëbczégò jãzëka.

miészóny

òglowé:
•	 Pòznanié robòtë lëdzy, dzãka chtërnym pòwstaje chléb.
dokładné:
•	 ksztôłcenié pòczëcô wôrtoscë i uwôżaniégò dlô kaszëb-

sczi tradicji;
•	 ùczi sã kaszëbsczich pòzwów;
•	 pisze pò kaszëbskù;
•	 gôdô pò kaszëbskù;
•	 wié, jak pòwstaje chléb;
•	 rozmieje pòletë pò kaszëbskù;
•	 òdbiérô wëpòwiedzë pò kaszëbskù i wëkòrzistëje pòd 

czerënkã szkólnégò jinfòrmacje; 
•	 znaje robòtã gòspòdôrza, młënôrza, piekôrza,
•	 rozpòznaje ôrtë zbòża;
•	 znaje zbòżowé wërobë;
•	 ksztôłcenié pòstawë pòszanowaniô dlô chleba;
•	 rozmjeje robic z tekstã;
•	 rozpëzgliwô krzëżną tãgòtkã;
•	 wëjôsniô pisowniã wërazów: piekôrz,  gòspòdôrz,  

młënôrz.  Rozrzeszi krzëżną tãgòtkã; 
•	 wié, jak zwëskac ze słowarza;
•	 bògacy słowiznã.

Naùczi sã nowëch słów, czëtac, pisac, gadac, òpòwiadac  
pò kaszëbskù. Pòznô dzéle pòwstaniô chleba, ôrtë zbòża 
i robòtã lëdzy, jaczi przë nim są brëkòwóny. Rozpòznaje 
czasniczi i jistniczi w teksce. Rozwiąże krzëżówkã.

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Trescë:

Jiwona Toruńczak      Klasa II - 2h
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Cyg ùczbë: 

1. Szkólny czëtô wiersz i zadôwò pëtania: Jaczé warczi wëstãpùją w teksce? Jaczi wark je 
ùkrëti? (piekôrz). Dzecë szukają w teksce słów i wëpisëją w kôrce robòtë (CWICZËNK 
nr 1). Przëpinô na tôfle napis: GÒSPÒDÔRZ, MŁËNÔRZ, PIEKÔRZ. Òmôwianié robòtë 
gòspòdôrza, młënôrza i piekôrza. Wëjôsniô pisowniã  –ôrz w pòzwach warków . 

2. Wëpisywô pòzwë czasników, chtërne gôdają ò robòce gòspòdôrza- seje-dozérô- zbiérô; 
młënôrza- sëpie- miele – wësëpùje; piekôrza-przegarinô-gniece-piecze (CWICZËNK nr 2).

3. Ùkłôdanié òbrôzkòwi historii i dopasowanié pòdpisów do òbrôzków (CWICZËNK nr 3). 
Wëjasnienié nierozmiałëch słów np. sziwer - łopata służąca do wkładania chleba do pieca.
Zabawa:  „Mało je nas, mało je nas do pieczeniô chleba, cebie blós, cebie blós nama je tu 
trzeba”.

4. Ùłożenié wërazów (pòzwë warków) z lëtrów (CWICZËNK nr 4). 
5. Òdczëtanié hasła „Sztëk chleba nie spadnie z nieba - robic trzeba”- jakò robòta domòwô.

Ùczba 2

1. Òmówienié znaczeniô hasła z robòtë domòwi. Tradicjô i ùwôżanié dlô chleba.
2. Szkólnô czëtô  tekst A. Bòbrowsczégò Pieczemë chléb (Kaszëbsczé abecadło). Òmówienié  

– jak sã robi chleb - wëpòwiedzë dzecy.
Zabawa - pieczenié chleba - dzecë gniecą z gazétë kòłôcze i runcelczi (rogale) do melodii.  
Jak mùzyka skùńczi grac - ùkłôdają je na blasze.

3. Pòłączenié słów môla robòtë z warkã.  Kôrta robòtë nr 2 (Cwiczënk nr 1). 
4. Dofùlowanié zdaniów dodónyma czasnikama. Rozpòznanié jistników  (Cwiczënk nr 2).
5. Rozpòznanié ôrtów zboża - robòta ze słowarzem (Cwiczënk nr 3).
6. Dobierz zbòże do wërobiznë (Cwiczënk nr 4).
7. Rozrzeszë krzëżówczi – hasło: chléb. Rozwiązanié: pszénica, chmùrë, blós, mlékò, bãks.

Metodë:  jinfòrmacyjné: wëjasnianié, òpis 
Heuristiczné: problemòwô, diskùsji i dialogù; (wg R. Więckowskiego)

Didakticzné pòmòce:

•	 kôrtë robòtë,
•	 kôrtë z historijką òbrôzkòwą,
•	 słowarze,
•	 tôblëca, nożëce, klej.  

Bibliografiô:

1. M. Cybulski, R. Wosiak-Śliwa, Ùczimë sã pò kaszëbskù, Gdańsk, 2008.
2. W. Bòbrowsczi, K. Kwiatkòwskô, Kaszëbsczé abecadło, Gdańsk, 2007.
3. J. Labudda, Zôrno mòwë, Gdańsk, 2008.
4. J. Labudda, Zdrój słowa, Gdańsk, 2010.
5. T. Czerwińska, A. Pająk, L. Sorn, Z kaszëbsczim w szkòle, Gdańsk, 2009.
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Kôrta robòtë nr 1

Wëzgódka
Gòspòdôrz séwnikem seje zôrno, òno lecy w zemiã czôrną. Jak ùrosce, mdze gò wiele, tej 
młënôrz gò na mąkã zmielë.

Mąkã gniece, wòdã, młodze, z tegò złoté kòłôcze i chléb bãdze. Jak do piécka włożi gò - złotą 
farwã skórka mô. Czë wa wiéta chto je to? Jaczé warkòwé miono mô?. 

1. Chto wëstãpiwô w teksce - jaczé warczi - wëpiszë. Pòdkreslë pòwtôrzającé sã lëtrë.
…………………………..………..
……………………..………………
……………………………………..

2. Jaką robòtã mùszi wëkònac gòspòdôrz, piekôrz i młënôrz, żebë pòwstało zôrno, chéb i 
mąka? Wëbierzë  3 czasniczi z tabelë i wpisz je.

Gòspòdôrz - …………………………....-…………………………………-……………………………………...
Młënôrz -       …………………………….- ………………………………..-………………………………………
Piekôrz -          ……………………………..-…………………………………-……………………………………….

piecze,  zbiérô,  seje,  gniece, dozérô,  miele, sëpie,  przegarinô,  wësëpùje 

3. Ùłożë òbrôzkòwą  historiã i pòdpiszë òbrôzczi pasownyma zdaniama. Pòdsztrëchnij 
nierozmiałé słowa. Òpòwiédz, jak pòwstaje chléb.

Wkłôdô sziwrem chléb do pieca. Młińsczé kòło sã krący a mąka sã miele.

Gniecenié chlebòwégò casta. Kómbajn secze zbòżé.

Miechë z mąką daje do piekarni. Zôrno jedze do młëna.
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4. Wpisz lëtrë w pasowné place i przeczëtôj.

      E   Ô  RZ   K   P   I                      RZ  N  Ô  Ë  M  Ł                    Ô  RZ  D   G   Ò   S   P  Ò
P E K RZ M Ł N RZ G Ò P Ò D RZ

DOMA:

Òdczëtôj hasło, zapisz je i wëjasnij  jegò znaczenié.  

  

S………….............……………………………………………………………………....................................................................……………………...............
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Ùczba 2 

Kôrta robòtë nr 2

1. Pòłączë słowa.

piekarniô młënôrz 
gbùrstwò piekôrz
młin  gòspòdôrz

2. Dofùluj zdania pòdónyma czasnikama. Pòdkreslë  jistniczi.

Piekôrz …………………………………. chléb.
Gòspòdôrz ……………………………. zemiã.
Młënôrz ………………………………... zôrno.

miele piecze òrze

JEST TO ZAPEWNE 
FRAGMENT JAKIEJŚ KSIĄŻKI. 

NIE MA ŹRÓDŁA!!!
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3. Pòdpiszë ôrtë zbòża.

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

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

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

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

................................................................................
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4. Dobierzë zbòżé do wërobiznë.

żëto    kòłôcze, rogale
pszénica  chléb żëtny
jãczmiéń  ówsôczi  (ówsné plëszczënë)
óws   jiczné krëpë  
kùkùridza  kùkùridzowé flëderczi

5. Rozrzeszë krzëżną tãgòtkã.

1. Jedno ze zbóż. 
2. Deszczowé nad lasem.
3. „Tylko” pò kaszëbskù.
4. Daje gò krowa, mùża.
5. Òstatny snop w żniwa. 

Doma 

Ùłożë trzë zdania ze słowama: żëto, óws, pszénica, jiczmiéń, kùkùridza

Kôrta robòtë nr 1.

Òdczasnikòwô pòzwa warkù w ternym czasu – dofùluj tabelkã.
                              

Czasnik Wark
dozérô dozérôczka

malëje

spiéwô

piecze

pisze
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 Kôrta robòtë nr 2.

Pòlétë: 
a) pòsłëchôj , jak szkólny czëtô tekst – òmówienié,
b) zaznaczë słowa, jaczich nie znajesz – wëjasnienié (słowôrz),
c) zrób w zesziwkù tabelkã wedle mòdła i wëpiszë warczi z tekstu.

Chto pierszi zrobi - głosno czëtô, a reszta sprôwdzô bezzmiłkòwòsc wëmòwë i pisënkù.

Mòja mëma, mój tata

Całô klasa jedze dzysô na téater „Szewc Dratewka”. To je pùpkòwi téater, czëlë taczi, dze 
aktorzë to pùpë.- Mëma Darka tam robi. Òna je ùsôdzcą teatralny mùzyczi – gôdô Antk. – 
Òna mô nóm pòkazac to, co je slôdë scenë. Në, kò to kòżdi wié. Doch to są kùlisë – chwôli sã 
Ténia. – Tam mój wùja je elektrikã. – Mój wùja téż je elektrikã – dodôwô Pawełk. – A cotka je 
dozérôczką w bòlëcë. – W bòlëcë robi téż mój wùja, ten òd cotczi Mirczi, co je profesorã na 
Gduńsczim Ùniwersytece. Wùja je w bòlëcë doktorã – gôdô Stach. – Le mòja cotka jedze z 
nama – chwôli sã Pawełk. – Ale czejbë nié tatk Móniczi, co je szoférą naszégò aùtobùsa, jakbë 
më jacha na nen téater? – merkô Sławina. – Ò la la! Zdrzëta, wiele wszelejaczich warków. A 
przódë  gôdalë, że Kaszëbi to blós gbùrzë i rëbôcë – kùńczi Remùsk.

Zawód Wark 
(fach, zajma,zajimnota)

Co  robi? Môl robòtë
(gdze robi?)

myśliwy jachtôrz jachtëje    las

Kôrta robòtë nr 3.

Òdmiana wëbrónégò czasnika w ternym czasu – mòżna mòwno.
Wëbróny czasnik z tabelczi  ………………………………………………..

                
pl.                                                      wl.
jô  ………………    më  ……………………
të  ………………    wa  ……………………      
òn, òna, òno  ………………..  òni, òne  …………………….. 

Kôrta robòtë nr 4.              
                     

Karno I Karno II
szkólny flészer

brifka malôrz
pisôrz dakôrz

szandara przedôwôcz
Karno III Karno IV

stolôrz szewc
kùchôrz piekôrz
spiéwôk szoféra
jachtôrz doktór



22

Kôrta robòtë nr 5.
Karno 1
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Karno 2
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Karno 3
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Karno 4
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Kôrta robòtë nr 6.

Nazéwôcz (chto? co?)   ……………………………………………….……

Rodzôcz (kògò? czegò?) ………………………………………….....……..

Dôwôcz (kòmù? czemù?)  ……………………………….........…………….

Winowôcz (kogò? co?)  …………………………...............……………..

Narzãdzôcz (z kim? z czim?) …………………………........................………

Môlnik (ò kim? ò czim?)  ………………………..................……………..

Wòłiwôcz ( ò! )   …………………………...………………………. 
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I të mòżesz òstac frizérą

wanoga - pòkôzk- kôrbiónka

gramatika:
•	 fònetika;
•	 fleksjô;
•	 składnia;
•	 frazeòlogiô;
•	 leksyka;
•	 słowòtwórstwò;
•	 kùltura kaszëbczégò jãzëka.

miészóny

òglowé:
ùczeń: 
•	 pòznôwô tajniczi frizérsczégò fachù;
•	 pòznôwô nowé pòzwë czinnosców frizérsczich: 

mòdelëje, sëszi, ùkłôdô; 
•	 pòznôwô pòzwë ùrządzeniów frizérsczich; 
dokładné:
•	 pòznôwô prawidłowé pòzwë nômódniszich frizurów; 
•	 ùczi sã samòjistny robòtë;
•	 sztaturzenié pòczestnotë (ùwôżaniégò) dlô frizérsczégò 

fachù; 
•	 dbô ò pòrządk przë swòjim placu; 
•	 dbô ò higienã ë czëstosc włosów. 

•	 òglądowé - òbserwacjô frizérnëch zajãców;
•	 słowné - gôdka, òbjasnienié; 
•	 c z i n n ô  -  s t ô w i a n i é  z a d a n i ó w  d o  w ë k ò n a n i ô 

(treningòwé); 
•	 prakticzné - próbë wëkònaniô frizurów; 
•	 aktiwizëjącé - frizura dlô mëmë.

apartnô (jindiwidualnô), dwa karna

salón frizérsczi; platka filmòwô ò robòce frizérë ( jeżeli nie 
można uczestniczyć w bezpośrednim pokazie fryzjerskim 
w salonie); katalodżi frizérsczé; dodôwczi frizérsczé: 
grzebiénie, szczotczi, prostownice, sësznice do włosów, 
lokówczi,  szpédżelczi,  szpilczi  do włosów, główczi 
treningòwé, lak do włosów, pianka do ùkłôdaniô, rãczniczi, 
fartuchë.

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:

Fòrmë prôcë:

Pòmòce 
didakticzné:

Grażyna Dawidowska      Klasa IV-VI - 2h
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Òdbëcé ùczbë 1

1. Przedstawienié celów.
2. Zôpis témë.
3. Gôdka wstãpnô ( wprowadzënk):

•	 krótkô historëjô frizérstwa (Grecjô, Rzim);
•	 frizérstwò w Pòlsce - dôwni ë dzysô. 

4. Wanoga do salonu frizérsczégò ( wielostanowiskòwi):
•	 pòwitanié ë przedstawienié frizéróm ùczniów, a ùcznióm frizérów;  
•	 pòwitanié frizérczi, jakô bãdze prowadzëła czãsc zajãców. 

5. Òbjasnienié pòzwów – parłãczenié:
•	 gôdka z frizérką ò przënôleżnym nazéwanim nôrzãdzów ë preparatów brëkòwnëch 

we frizérsczim fachù;
•	 szkólny razã z frizérką pòkazywają czinnoscë frizérsczi ë nazéwają je: frizéra: mëje, 

czesze, mòdelëje, òbcynô, sëszi, tapirëje, farbùje, prostëje.

6. Ekspresjô - frizérsczé rozegracje:
•	 szkólny dzeli ùczniów na dwa karna ë przëdzeliwô jich wëbrónym frizéróm;
•	 karno pierszé to frizérzë - dostôwają fartuchë, szczotczi, grzebiénie, sësznice, 

wałczi, lokówczi;
•	 karno drëdżé to kliencë;
•	 ùczniowie wëkònëją czinnoscë frizérsczé pòd nadzorã frizérów; 
•	 szkólny pilnëje, żebë wszãdze béł zachòwóny pòrządk ë czëstosc. 

7. Pòkôzk wëkònónëch frizurów:
•	 szkólny nagrôdzô ùczniów za wëkònóną robòtã. 

8. Pòdzãkòwanié ë pòżegnanié z wszëtczima frizérama w salonie.

Òdbëcé ùczbë 2

1. Krótczé przëbôczenié materiału z ùszli ùczbë ò tim, jak no bëło w zakładze frizérsczim: Co 
mie sã nôbarżi widzało i co jô zapamiãtôł?

2. Szkólny czëtô wiérztã.

Béł so Władi     Napòminôł gò stark:
baro szadi     Ùcesz sã Władi
szadi jak jéż     Nie chòdzë szadi
Tak chòdzył doma    A Władi na to:
Do szkòłë téż.     Mie tak dobrze je, starkù
Napòminôł gò brat    Jaż szãtopiérz w klësze sã wplótł
   Tej Władi ùczosac sã mógł.
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3. Ùczniowie òdpòwiôdają na pëtania i zapisëją na tôblëcë.
•	 Jaczi béł Władi?
•	 Gdze chòdzył Władi?
•	 Chto gò napòminôł?
•	 Czej Władi mógł sã ùczosac?
•	 Gdze mógłbë jic Władi i co zrobic ze swòjima włosama?

4. Krótkô kôrbiónka n. t. robòtë frizérë.
•	 Jaczi to je dobri frizéra (pòdôj cechë)?
•	 Jaczich sprzãtów ùżiwô frizéra?
•	 Jaczé frizurë wama sã nôbarżi widzałë?
•	 Co jesz mie sã widzało i co jô zapamiãtôł?

5. Z katalogów frizurów białgłowsczich i chłopsczich ùczniowie wëbierzą zdjãca ë òpiszą 
wëbróné frizurë (wedle długòscë ë farwë włosów).

Kòlejné zadanié to:

6. Frizura dlô mòji mëmë - terô kòżdi zaprojektëje frizurã dlô swòji mëmë
•	  1 karno bãdze ùżiwało główczi treningòwi,
•	  2 karno za pòmòcą farb plakatowëch na kôrtce òd risunkòwégò blokù 
       ( naprzemienno jak bãdze jesz czas).

7. Na zakùńczenié frizérsczich rozegracëjów ùczniowie zaprezentëją zrobioné frizurë dlô 
mëmë ë zapiszą na tôblëcë ë w zesziwkù pòznóné słowa związóné z frizérsczim fachem 
i dolmaczą je na kaszëbsczi jãzëk.
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Kaszëbë w mediach. Robòta redaktora 

radioòdbiornik, telewizëjô, jinternet, gazéta, redaktor , 
audicjô artikel

•	 fònetika;
•	 fleksjô;
•	 składnia;
•	 frazeòlogiô;
•	 leksyka;
•	 słowòtwórstwò;
•	 kùltura kaszëbczégò jãzëka.

miészóny

òglowé:
•	 Pòznanié robòtë lëdzy, chtërny robią w mediach.
dokładné:
•	 Pisze pò kaszëbskù. 
•	 Gôdô pò kaszëbskù.
•	 Wié, co robi redaktor.
•	 Wié, jaczé są  titułë kaszëbsczich audicjów, gazétów.
•	 Rozmieje pòletë pò kaszëbskù.
•	 Słëchô i rozmieje audicjã z radia.
•	 Czëtô i dolmaczi artiklë w gazétach i kòmpùterze.
•	 Wëjôsniô pisowniã słów: kòmpùter, jinternet, audycjô, 

redaktor, radioòdbiornik, gazéta, artiklë, wëdowiédzô.
•	 Zwëskiwô jinfòrmacëje.
•	 Wié, jak zwëskac ze słowarza.

słownô; prakticznô; pòdajnô.

gazétë, platka z kaszëbsczima melodiama, kòmpùter, słowôrz, radio.

•	 Naùczi sã nowëch słów, czëtac, pisac, òpòwiadac pò 
kaszëbskù.

•	 Naùczi sã dolmaczëc, rozmiôc kaszëbską gôdkã 
z telewizji i radia.

•	 Pòznô autorów z radioòdbiornika i telewizji (Radio 
Kaszëbë, Telewizjô CSB TV).

•	 Pòznô adresë  i nazwë kaszëbsczich strón w jinternece 
(www..kaszubi.pl, www.kaszubia.com, www.naszekaszuby.
pl, www.rastko.net/rastko-ka, csb.wikipedia.org, cassubia-
dictionary.com, odroda.zk-p.pl, www.czetnica.org, www.
fopke.pl, pl.wikibooks.org/wiki/Kaszubski)

•	 Dowié sã, jaczé jinfòrmacëje mòże nalezc w CSB TV i co 
mòże ùczëc w Radio Kaszëbë.

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:

Pòmòce 
didakticzné:

Trescë:

Felicja Radziak           Klasa II gimn. - 2h
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Realizacjô:

1. Szkólny kôże òtemknąc kòmpùter i nalezc kaszëbsczé stronë. Dzecë szukają, co  tam je 
nôwôżniészé. Zôpis na tôblëcë  i notatka w zeszitach.

2. Bùrza mùsków. 
Wëpòwiescë młodzëznë na témã rozmajitëch gazétów, audicji w radio i telewizji, chtërné 
parłãczą  sã z Kaszëbama.

3. Robòta z kòmpùtrã w karnach.
Młodi szukają hasła „Media” - zôpis na tôblëcë i wëjasnienié szkólnégò. Pòtemù 
wëszukiwanié jinfòrmacëji do hasła „Kaszëbsczé media”.

4. Prezentacjô zbiérny robòtë.

5. Dolmaczenié tekstu z „Lesôka” - robòta ze słowarzem.

6. Gôdka na temat „Lesôka”, jegò artiklów i propòzycji nowëch dzélów.

7. Słëchanié kaszëbsczich melodii – rozmienié tekstów.

8. Wësłëchanié klëczi w Radio Kaszëbë. Co je wôżné dlô nas, czegò ùczã sã   z radia?

Robòta do dóm

Dlô chãtnégò zadanié do wëkònaniô – ùłożëc  wëdowiédzã z direktorem naszi szkòłë.
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Ògniôrz naszim drëchã

ògniôrz – òdżin- wòda

gramatika:
•	 fònetika;
•	 fleksjô;
•	 składnia;
•	 frazeòlogiô;
•	 leksyka;
•	 słowòtwórstwò;
•	 kùltura kaszëbczégò jãzëka.

wprowôdzający nowi materiał.

òglowé:
•	 zapòznanié z warkem ògniôrza;
•	 ksztôłcenié szëkù wëpòwiescë na gwësną témã;
•	 bògacenié słowarza dzecy ò słowa sparłãczoné z warkã 

ògniôrza; 
•	 ksztôłcenié ùwôżaniégò dlô kòżdi robòtë;
dokładné:
•	 rozpòznaje wërazë pòwiązóné z warkem ògniôrza;  
•	 rozmieje nazwac dzéle òbleczeniégò ògniôrza;
•	 dospòrządzô tekst z lukama;
•	 gôdô pò kaszëbskù;
•	 pisze pò kaszëbskù; 
•	 znaje robòtã ògniôrza.

słownô; prakticznô; pòdajnô.

kôrtë z napisama: wóz ògniôrza, ùnifòrmë, hełmë ògnia, 
szlauchë,  ògniowé  starże,  wòda , òdżin, pò akcji, 
remiza; pòstacëjô chłopa z papióra i papiórowé elementë 
òbleczeniégò ògniôrza; òbrôzczi: wóz ògniôrza, ògniôrz, 
òdżin; numer alarmòwi do ògniôwi strażë 998;  kôrtë  robòtë;
słowarze; tôblëca; nożëce, klej;  tekst z lukama:„Szasém na 
zwãkòwim sygnale przëjachôł…………….  . We westrzódkù 
sedzelë òblokłi w czôrné……………. ògniôrze.  Na głowie 
mielë……… . Czedë dojachelë do ……. , rozwinãlë  dłudżé 
……….  i dołączëlë je do …………. .  ……… ùgasëlë ……… . 
Sprawdzëlë pòpielëszcze i pò akcji wrócëlë do……….. .”

Pòznô robòtã ògniôrza i jegò ùnifòrm.  Naùczi sã nowéch 
słów. 

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:

Pòmòce 
didakticzné:

Trescë: 

Aleksandra Beśka                Klasa III
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Realizacjô:

1. Wëbiéranié z tôblëcë wërazów zrzeszonëch z robòtą ògniôrza.
Dzecë pò głosnym przeczëtanim wszëtczich wërazów wëbiérają te, chtërne sã  ze sobą 
łączą.     

2. Szkólny wiészô na tôblëcë pòstacëjã chłopa, chtërnégò przënôleżi òbléc  w ùnifòrm 
ògniôrza. Dzecë  òblekają ruchna i nazéwają pò kaszëbskù jich czãscë (bùksë, skòrznie, 
kòszla, pas z topórkem, hełm, rãkawice). Szkólny  wëjôsniô dzecóm, dlôcze ògniôrz nosy 
taczé òbleczenié.

3. Dospòrzãdzenié tekstu z lukama.

4. Rozegracëjô ze stółkama.
Dzecë w trzech karnach: a) „wóz ògniôrza” 
a. „ògniôrz”
b. „gasnica (tëpòwnik)”

Dzecë  sedzą na stółkach ùstawionëch wkół. Czedë szkólny pòkôże òbrôzk, zmieniają sã 
placama, te dzecë co są w przëdzelonym karnie. Chto nie zdążi, mùszi òdéńc z karna.

3. Robòta do chëczë.
•	 Dzecë mają namalowac na kôrce sytuacëjã, chtërna grozy ògniem.
•	 Wëpisac z tekstu z lukama wszëtczé czasniczi.

Bibliografiô:

1. W. Bòbrowsczi, K. Kwiatkòwskô, Kaszëbsczé abecadło, Gdańsk, 2007.
2. M. Cybulski, R. Wosiak-Śliwa, Ùczimë sã pò kaszëbskù, Gdańsk, 2008.
3. T. Czerwińska, A. Pająk, L. Sorn, Z kaszëbsczim w szkòle, Gdańsk, 2009.
4. J. Labudda, Zôrno mòwë, Gdańsk, 2008.
5. J. Labudda, Zdrój słowa, Gdańsk, 2010.
6. D. Pioch, Żëcé codniowé na Kaszëbach, Gdańsk, 2007.
7. D. Pioch, Kaszëbë, zemia i lëdze, Gdańsk, 2009.
8. J. Trepczyk, Słownik polsko – kaszubski, Gdańsk, 1994.
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Chto pòmòże chòrémù zwierzątkù?

doktór - zwierzãta - chòroba

gramatika:
fònetika;
fleksjô;
składnia;
leksyka;
kùltura kaszëbczégò jãzëka.

miészóny

òglowé:
•	 pòznanié robòtë doktora, chtëren lékarzi zwierzãta;
•	 wzbògacanié słowarza dzecy ò słowa sparłãczoné z 

warkem zwierzãcégò doktóra; 
dokładné:
•	 rozmieje prosté i krótczé wëpòwiescë;
•	 wié, jak przënôlégò dbac ò zwierzãta domôcé;   
•	 rozmieje, że trzeba dbac ò swòje zwierzãta;
•	 dobiérô kaszëbsczé pòzwë do pòlsczich; 
•	 wié, jak zwëskac ze słowarza;
•	 rozmieje ùkładac zdania z rozsëpónëch słów;
•	 rozmieje prosté pòlecenia w kaszëbsczim jãzëkù i 

wëkòrzistiwô je w zabawie.

słownô; prakticznô; pòdajnô.

tãgòdczi ò zwierzãtach; dwie môłpczi; bananowé drzewò; 
òbrôzczi zwierzãtów z nasowiałą  mùnią (òwcë, psa, kòta, 
kòzë, trusa, swini, krowë, kònia)

Rozsëpóné lëtrë: 
E T R W E I R Z Ô N I

Rozsëpóné wërazë: 
weteriniôrz. pòmôgô Chòrim zwierzãtóm

mëma Mòja weteriniôrzem. je

sã jak zwierzãtama. òpiekòwac Wiém 

cepłą na dlô Zbùdëjã bùdã zëmã psa. mòjégò

Zestôwk  z wërazama
Gòtëje, szczépi, pierze, lékarzi, òpiekùje sã, zwierzãta, 

chòroba, sadzy, jôda, òbcynô, grabi, dbô, léczi, diagnoza,

Pòznô robòtã doktora òd zwierzãtów.  Naùczi sã nowëch słów. 

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:

Pòmòce 
didakticzné:

Trescë:    

Aleksandra Breśka                Klasa III
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Realizacëjô:

1. Rozwiązanié wëzgódków ò zwierzãtach.
Dzecë dzelimë na dwa karna. Kòżdé karno mô jednã môłpkã. Na tôfle wisy wiôlgô palma, 
na chtërny są bananë. Czedë jedno karno pòdô dobré rozwiązanié wëzgódczi, jegò môłpka 
jidze w górã. Wëgriwô to karno, chtërnégò môłpka pierszô dotrze do bananów.

         
Słowa do òdgadiwaniô: òwca, krowa, kóń,  pies, kòt, kòza, swinia,  trus 

2. Szkólny pòkôzywô  wiôlgą kôrtkã, na chtërny są òbrôzczi ze zwierzãtama z nasowiałą 
mùnią. Dzecë òbzérają i mëszlą, czemù zwierzãta są nasowiałé?

3. Bùrza mùsków 
Co mòżna zrobic, cobë wszëtczé te zwierzãta bëłë szczestlëwé?
Dzecë  pòdają swòje mëslë:

•	 bawic sã  z nima,
•	 wëszukac jima chëczë itd.

Szkólny tak gôdô z dzecama (dobiérô słowa, naprowôdzô), cobë dzôtczi zgòdłë, że 
zwierzãta są chòré i mùszimë z nima jic do doktóra.

4. Ùkłôdanié  z rozsëpónëch lëtrów pòzwë warka – dochtór òd zwierzãtów: WETERINIÔRZ 

5. Gôdka wëjôsniającô - co robi weterinôrz.
Szkólny zwrôcô ùwôgã na problemë sparłãczoné z dozdrzeniém zwierzãtow  zëmą. Tëch, 
co żëją doma i tëch, co są dzëczé. Dzecë  bãdą wiedzałë, czim karmic zwierzãta i dlôcze 
wôżné je dokôrmianié jich òb czas tak zëmnégò i czãżczégò cządu rokù. Jak dozerac psë 
i jiné zwierzãta, czedë zwiérz je chòri i czedë jic z nim do weteriniôrza. Wôżné dlô zdrowia 
naszégò òblubionégò zwierzątka są szczépienia òchrónowé.

6. Ùkłôdanié zdaniów z rozsëpónëch wërazów.
Ùłożë zdania i wklejë do zesziwkù.

a. Wëbùdëjã całą chëcz na zëmã dlô mòjégò psa.
b. Chòrim zwierzãtóm pòmôgô weteriniôrz. 
c. Mòja mëma je weteriniôrzem.
d. Wiém, jak òpiekòwac sã zwierzãtama.

5. Twòje zwierzątkò je chòré – drama.
Dzecë dobiérają sã w karna, kòżdé karno mô przedstawic krótką scenkã dramòwą.

Robòta do dóm

Wëbierzë z zestôwkù wërazów te, chtërne są sparłãczoné z robòtą  weteriniôrza. 
Z trzema z nich ùłożë zdania

Gòtëje, szczépi, pierze, lékarzi, òpiekùje sã, zwierzãta, chòroba, sadzy, jôda, òbcynô, grabi, 
dbô, léczi, diagnoza,
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Bibliografiô:

1. W. Bòbrowsczi, K. Kwiatkòwskô, Kaszëbsczé abecadło, Gdańsk, 2007.
2. M. Cybulski, R. Wosiak-Śliwa, Ùczimë sã pò kaszëbskù, Gdańsk, 2008.
3. T. Czerwińska, A. Pająk, L. Sorn, Z kaszëbsczim w szkòle, Gdańsk, 2009.
4. J. Labudda, Zôrno mòwë, Gdańsk, 2008.
5. J. Labudda, Zdrój słowa, Gdańsk, 2010.
6. D. Pioch, Żëcé codniowé na Kaszëbach, Gdańsk, 2007.
7. D. Pioch, Kaszëbë, zemia i lëdze, Gdańsk, 2009.
8. J. Trepczyk, Słownik polsko – kaszubski, Gdańsk, 1994.
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Drzewa jiglënowé i lëstowaté

las – lëste - jiglëna

leksyka;

mieszóny

òglowé:
•	 bògacenié słowiznë z krãgù las;
•	 cwiczënczi w gôdce;
•	 przestrzéganié wskôzë ò bëcym w lese.
dokładné:
•	 szkòłownik znô pòjãca: drzewò, las, lëste, jiglëna;
•	 szkòłownik rozmieje pòzwac drzewa i pòwiedzec, jaczi 

to ôrt;
•	 szkòłownik rozmieje wskazac jinosc midzë lëstowatim a 

jiglënowim drzewã.

prakticznô; gôdka

zebróné óbczas wanodżi lëstë, baszczi, wietewczi, lësné 
roscënë, blok, nożëce, klej, kôrtë robòtë 1, 2, 3, papiór, 
kòsziczi, bala.

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:

Pòmòce 
didakticzné:

Ewa Szymańska               Klasa II - 2h
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Ùczba 1

1. Wanoga do lasu
a. Dzecë rëchtëją sã do wanodżi.

•	 Szkólny daje wskôzë, jak òbchôdac sã w lese, daje kòsziczi.
b. Windzenié w las.

•	 zbiéranié baszków, wietewków, lëstów
•	 szkólny òmôwiô wëzdrzatk i pòzwë lesnych drzéwiãt z lëstama i jëgłama.

c.  Zabawa z balą. Dzecë stoją wkół , szkólny cëskô balã, dzecë łapią balã, czej szkólny 
rzeknie pòzwã drzewa z jëgłama /pózni z lëstama/.

d. Zabezpieczenié  ùzebrënkù papiórem.

Ùczba 2

1. Przëbôczenié pòznónëch ôrtów drzéwiãt.
2. Dzecë dzelą swój lesny zbiór na dwa ôrtë: lëstowaté i jiglënowé.
3. Dzecë nazëwają drzewa na spòdlim lëstów, jëgłów, baszków, semionów, wietewków. 

Szkólny pòkazëje lëste itp., a dzecë gôdają, jaczé to drzewò.
4. Pòlsczé i kaszëbsczé pòzwë drzéwiãt ( kôrta robòtë 1.)
5. Lëtrowô wëmazëwónka (kôrta robòtë 2.) - dzecë szëkają pòzwów drzéw. Letrë, chterné 

òstóną, stwòrzą céch: Jak wiele wiém ò lese.
6. Przërechtowanié zélnika z kaszëbsczima pòzwama drzéw.
7.  Dzecë dofùlëją zdanié pòzwama z kùwertë i zapiszą w zesziwkach. ( kôrta robòtë 3.)
8. Zakòńczenié.

a. Przëbôczenié kaszëbsczich pòzwów drzéw i jich ôrtów.
b. Zabezpieczenié swòji robòtë.

Kôrta robòtë 1.

Dopiszë kaszëbsczé pòzwë drzéwiãt

pòlsczi jãzëk   kaszëbsczi jãzëk
buk     ………….....………….…...
grab      …………….….…………...
brzoza      ………....………………….
leszczyna    .. ………….………………..
modrzew    ……………………….……..
sosna     …………………….………..
świerk     ………………………………
jałowiec     ………………………………
dąb        …………………….………..

bùk, brzózka, skòwrónk, jałówc, leszczëna, chójka, dana, dąb, grôbk.
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Kôrta robòtë 2.

Nalezë  pòzwë drzëwiãtów w wòdorównëch i knôdnëch régach. Z òstałëch lëtrów przeczëtôj 
hasło i zapiszë  je w  dole. 

J B Ù K A D A N A K J D Ą B Ô

W C H Ó J K A I B R Z Ó Z K A

E L E S Z C Z Ë N A L D A N A

E S K Ò W R Ó N K G R Ô B K W

I É M J A Ł Ó W C Ò L Ë S E !

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

HASŁO:……………………………………………………………………!

Kôrta robòtë 3. 

Dofùluj zdania pòzwama z kùwertë i zapiszë w zesziwkù.
Mòcny jak ……...........……
Sëwy jak ……….............…
Òstri jak ………..........……. 
Czerwiony jak…….....…… 

(Kùwerta: dąb, brzózka, jałówc, dana)
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Ùtrwalenié słownictwa związónégò 
z cządama rokù i dnia, kaszëbsczima dniama 
tidzenia i miesącama

quiz – czas – krzëżnô tãgòdka

leksyka;
słowòtwórstwò;

ùtrwalający

òglowé:
•	 bògacenié słowiznë zrzeszony z cządama rokù, 

miesącama i dniama tidzenia;
•	 zbëlnianié robòtë w karnach;
•	 doskònalenié  kaszëbsczégò jãzëka;
dokładné:
ùczeń znô:
•	 pòzwë dniów tidzenia, miesący, cządów rokù w 

kaszëbsczim jãzëkù;
ùczeń rozmieje:
•	 zależnosc rocznégò kalãdôrza òd zmian w przirodze;
ùczeń pòtrafi:
•	 zapisac pòzwë dniów tidzenia, miesãcy, cządów rokù i 

dniów pò kaszëbskù;
•	 òpòwiedzec ò pòchòdzenkù  pòzwów miesãcy;
•	 wëmienic dnie tidzenia, miesące za régą;
•	 wëmienic cechë cządów rokù;
•	 rozwiązac krzëżną tãgòdkã;
•	 robic w karnie .

•	 gra didakticznô: „kółkò i krziżik”;
•	 gra didakticznô: „jeden z 10”;
•	 robòta w karnach.

•	 tabela z numrama pitaniów;
•	 64 pitania testowé do didakticzny grë: „kółkò i krziżik”;
•	 krzëżnô tãgòdka.

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:

Pòmòce 
didakticzné:

Trescë: 

Jolanta Głodowska             Klasa III - 2h
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Propòzycje zadaniów abò pitaniów:

1. Dzelimë ùczniów na 2 grëpë, ( jak zespół klasowi je wiôldżi, to dzelimë  gò na 4 karna).  
Kôżdé  karno wëbiérô „lidera”. 

2. Didakticznô gra „kółkò i krziżik“. /Załącznik 1/
3. Robòta doma to ùłożenié pitaniów do krzëżny tãgòdczi, chtërny hasłã mdze:  KALÃDÔRZ.

Załącznik  1

Wëjasnienié zasadë didakticzny grë: „kółko i krziżik”. 

Më brëkùjemë tôflã z numrama òd 1 do 16. Pòd kòżdą lëczbą krëje sã pitanié (nôlëpi  trzë, 
bò jak karno pòdô  lëchą òdpòwiedz,  mòżna do tégò numra wrócëc ).  Jedno karno to „kółkò”, 
drëdżé - „krziżik”. Drëszëzna wëbiérô pitania, jeżlë òdpòwié na pitanié, to numer zamieniwô 
na céch karna. Wëgriwô to karno, chtërné pierszé ùłożi sztërë céchë w wòdorównëch i 
knôdnëch régach abò na szrôc. Jeżlë to sã nie ùdô niżódnemù karnu, wëgriwô to, chtërné mô 
nôwicy  pùnktów.

Tabela

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

Ùczba 2

1. Ùczbã zaczinómë òd sprawdzeniô krzëżny tãgòdczi. Rôczimë dwùch ùczniów do tôflë: 
jeden z nich malëje swòją tãgòdkã, a drëdżi jã rozwiązëje.

2. Didakticznô gra „jeden z 10“. /Załącznik 2/
3. Ùczniowie òdpòwiadają, chtëren spòsób jima pòmógł nôlëpi zapamiãtac  nowi materiał.

Załącznik 2

Kôżdi z ùczniów dostôwô 3 „szanse”. Szkólny zadôwô pitania za régą  (mòżna kòrzëstac z 
tëch pitaniów z pierszi ùczbë). Jeżlë ùczeń òdpòwié dobrze na pitanié, to dostôwô jeden 
pùnkt, jeżlë ni, to tracy jedną z trzech szansów. Pò pierszi rundze  pitań ùczniowie wskazëją, 
chto mô òdpòwiadac na pitanié zadôwóné przez szkólnégò. Pitania tak dłùgò są zadôwóné, 
aż òstónie trzech nôlepszëch ùczniów. Òni dostôwają nowé szanse, a szanse, chtërné jima 
òstałë zamieniwają na pùnktë. Wëgriwô ten, chtëren òstatny tracy swòją szansã.

Przikładowé pitania:

Jak mdze w kaszëbsczim jãzëkù „październik”?
  a) rujan  b) zélnik  c) séwnik
Jak nazéwô sã w  kaszëbsczim jãzëkù „wrzesień”?
  a) strumiannik b) séwnik  c) zélnik
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Jak napisac pò kaszëbskù „zima”?
  a) zymk  b) zëma  c) jeséń
Jak zwié sã w kaszëbsczim jãzëkù „styczeń”?
  a) gromicznik  b) stëcznik  c) strumiannik 
 Jak napiszesz pò kaszëbskù „środa”?
  a) sobòta  b) czwiôrtk  c) strzoda
Jaczi miesąc je po gromiczniku?
  a) strumiannik b) stëcznik  c) łżëkwiat
Chtëren miesąc je òb zëmã?
  a) lëpińc  b) gromicznik  c) rujan
Miesąc, w chtërnym są Gòdë?
  a) gromicznik  b) stëcznik  c) gòdnik
W jaczim miesącu są Walentinczi?
  a) gromicznik  b) gòdnik  c) stëcznik
W jaczim miesącu są latné ferije?
  a) rujan  b) zélnik  c) séwnik
Jaczi cząd rokù je pò zymkù?
  a) jeséń  b) zëma  c) lato
Jaczi miesąc je nôkrótszi?
  a) gòdnik  b) strumiannik c) gromicznik
Jaczi cząd rokù je bëstri?
  a) jeséń  b) lato   c) zymk
W jaczim dzélu dnia jémë wieczerzã?
  a) do pôłnia  b) pò pôłnim  c) òb wieczór
Czedë je Swiãto Trzech Królów?
  a) gromicznik  b) stëcznik  c) gòdnik
W jaczim miesącu ni ma sniegù?
  a) zélnik   b) stëcznik  c) gòdnik

Biblografiô:

1. Kaszëbsczé abecadło, W. Bòbrowsczi, K. Kwiatkòwskô, Gdańsk, 2008.
2. J. Labuda, Zôrno mòwë, Gdańsk, 2008.
3. J. Labuda, Zôrno mòwë, Gdańsk, 2010.
4. D. Pioch, Kaszëbë, Zemia i lëdze, Gdańsk, 2005.
5. D. Pioch, Najô domôcëzna, Banino – Pelplin, 2005.
6. D. Pioch, Żëcé codniowé na Kaszëbach, Banino – Pelplin, 2005.
7. Z kaszëbsczim w szkòle, T. Czerwińska, A. Pająk, L. Sorn, cz. 1- 3, Gdańsk, 2009.
8. Z kaszëbsczim w szkòle, T. Czerwińska, A. Pająk, L. Sorn, II etap edukacyjny, Gdańsk, 

2009.
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Teater

teater - widzawniô - zdrzadniô

•	 fònetika, 
•	 leksyka, 
•	 kùltura kaszëbsczégò jãzëka 

wprowôdzający nowi materiał

òglowé:
•	 bògacenié słowiznë związóny  z teatrã;
•	 sztôłtowanié ùmiejãtnoscë robòtë z tekstã;
•	 bùdzenié zajinteresowaniów teatrã;
•	 rozwijanié sprawnoscë gôdaniô;
•	 ùmiejãtnosc współrobòtë w karnie;
dokładné:
•	 szkòłownik znaje òglowè pòjãca związóné z teatrã;
•	 szkòłownik rozmieje zastosowac pòznóną słowiznã; 
•	 szkòłownik rozmieje wëmawiac pòznóné słowa;
•	 szkòłownik rozmieje robic z tekstã;
•	 szkòłownik ùzupełniwô kôrtë robòtë;
•	 szkòłownik òdczuwô pòtrzebã bëcégò z kùlturą.

•	 kôrbiónka, 
•	 ekspònującô, 
•	 prakticznô (pòkôz, cwiczënczi)

òbrôzczi, kôrtë robòtë, tekst E.Warmòwsczi Bana z lëtrama, 
materiałë plasticzné, kôrtë z pòzwama związónyma z teatrã.

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:

Pòmòce 
didakticzné:

Mirosława Formella             Klasa II - 2h
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Realizacjô:

1. Téma ùczbë
Wpiszë lëtrë, jak pòkazëją strzélczi, dowiész sã, ò czim bãdzemë gadac òbczas ùczbë.

E     T    E       T       A      R

T E A T E R

 /TEATER/

K       O      T       R      A
           

A K T O R

/AKTOR/

D    I     Ô      Z        W       A       I       W       N
             

W I D Z A W N I Ô

/WIDZAWNIÔ/

Ù     S      K      L       Ë        I

K Ù L I S Ë

/KÙLISË/

2. Swòbódnô gôdka ò teatrze.
•	 Co to je teater?
•	 Czë wa bëła czedë w teatrze ?
•	 Na jaczim  przedstôwkù?
•	 Dze nôblëżi  je teater ?
•	 Chto robi w teatrze ?

3. Cwiczënk 1. 
4. Bëlné wëmawianié pòznónëch słów.
5. Wëjasnienié drãdżéch słów.
6. Cwiczënk 3.
7. Cwiczënk 4.
8. Czëtanié i rozmienié tekstu Bana z lëtrama

•	 òbjasnieniè drãdżéch słów, np. pùchô, jiwer, sztriszczi, snôżi, blewiązka;
•	 Jaczé lëtrë wëstãpùją w ti pòwiôstce?
•	 wpisanié lëtrów Ã, Ë, É, Ù, Ò, Ô do zesziwkù.

9. Cwiczënk 2.
10. Cwiczënk 5.
11. Dzelimë role do naùczeniô. Kòżdè dzeckò naùczi sã doma swòji rolë.
12. Robòta w karnach – projekt na teatrowi plakat ò premierze. (Premiera je to pierszi 

przedstôwk.)
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Załącznik

Cwiczënk 1.
Przëzdrzëta sã malënkóm, a téj òdpòwiédzta, co òne przedstôwiają.
  
 

BRAK ZDJĘĆ

Szkólny pòkazëje òbrôzczi, na chtërnëch są: teater, aktor, kùlisë, zawiesëna, zdrzadniô, 
pùpkòwi teater, widzawniô, garderobë, krôwcka, charakterizatorka.
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Cwiczënk 2.

Alfabeticzné przypòrządkòwanié wërazów :

A, Ą, Ã, B, C, D, E, É, Ë, F, G, H ,I ,J ,K , L ,Ł  ,M ,N ,Ń

aktor      charakterizatorka      garderobë      krôwcka      kùlisë

O ,Ò, Ó, Ô , P, R ,S ,T ,U, Ù ,W ,Y ,Z ,Ż

pùpkòwi teater      teater      widzawniô      zawiesëna      zdrzadniô

Cwiczenk 3.

Nalézë piãc słów, ò chtërnëch gôdómë dzys w szkòle.

A T W I D Z A W N I Ô
T B I R N Z Z U H Y M
E Z D R Z A D N I Ô M
A J A D G K Ù L I S Ë
T G E L G T H H A L S
E J W J V O P D W U L
R F I B Q R K Y O F Z

Cwiczënk 4.

Dolmaczë na pòlsczi jãzëk

kaszëbsczi   jãzëk  pòlsczi  jãzëk

zawiesëna

kùlisë

teater

widzawniô

aktor

Cwiczënk 5.

Dofùluj zdania:
Stroje szëje…………………………………………   .
……………………………………………..   malëje aktorów .
Na  …………………………………..     wëstãpùją aktorzë.
Aktorzë òblekają sã w …………………………………..   .
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Gòdë – Bòżé Narodzenié na Kaszëbach

wilëjô – danka – kòlãdë

•	 frazeologiô;
•	 leksyka;
•	 kùltura kaszëbsczégò jãzëka;
•	 lëteratura.

mieszóny

òglowé:
•	 wzbògacenié słowiznë ò Gòdach;
•	 pòznanié tradicjów ë zwëków zrzeszonëch z Wilëją 

Gòdów;
•	 ùmòcnienié słowiznë zrzeszony z Gòdama;
•	 pòznanié kòlãdë Spiéwta ptôszczi.
dokładné:
szkòłownik
•	 znô słowiznã zrzeszoną z Gòdama;
•	 rozmieje zaspiéwac kòlãdã Spiéwta ptôszczi;
•	 ùkłôdô cąg słów zrzeszonëch z Gòdama;
•	 znô zwëczi ë tradicëje zrzeszoné z Wilëją Gòdów.

•	 kôrbiónka;
•	 òbjasnienié;
•	 przedmiotowé cwiczënczi;
•	 metoda pòbùdzającô (didakticznô gra).

•	 cedel z nôdpisã „GÒDË – Bòżé Narodzenié”; 
•	 pùsté cedlë dlô szkòłowników; 
•	 céchùnczi danków; 
•	 tekst kòlãdë Spiéwta ptôszczi;
•	 nótë abò nagranié kòlãdë Spiéwta ptôszczi;
•	 tekst wiérztë E. Prëczkòwsczégò Wilijny wieczór;
•	 kôrtczi ze słowama do zestawieniów słów.

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:

Pòmòce 
didakticzné:

Sławomir Domski             Klasa V - 2h
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REALIZACJÔ:

1. Wprowadzenié: Rozegracëjô Słunôszkò
Szkólny wiészô na tôflë cedel z pòzwą swiąt: GÒDË - Boże Narodzenie. Dali szkòłownicë 
piszą na cedlach pò jednym sparłãczeniu z Gòdama ë wiészają je na tôflë. (Cwiczënk 1.) 
Szkólny wëbiérô z cedlów pòwiészonëch na tôflë trzë słowa: Wilëjô – danka – kòlãdë 
 ë dolmaczi, jak sã je pisze pò kaszëbskù.

2. Szkólny zapisëje témã, a szkòłownicë przepisëją to do zesziwkù: 
Téma: Gòdë – Bòżé Narodzenié na Kaszëbach.

3. Szkòłownicë dostają òd szkólnégò céchùnczi danków (w dodôwkù), jaczé wklejają do 
zesziwkù, a pózni je malëją  (Cwiczënk 2 A). 

4. Wprowôdzenié pòzwë kòlãdë i zapisanié w zesziwkù (Cwiczënk 2 B)

5. Szkólny pitô sã dzecy, co to je kòlãda, a pózni rozdôwô tekst kòlãdë Spiéwta ptôszczi 
(w dodôwkù), a pòstãpno dzecë słëchają wëkònaniô ti kòlãdë przez szkólnégò (nótë w 
dodôwkù) abò słëchają nagraniô. Òbczas słëchaniô dzecë pòdsztrëchùją nieznóné dlô nich 
słowa. Pò wësłëchanim szkólny dolmaczi drãdżé słowa.

6. Nôuka czëtaniô tekstu kòlãdë (szkólny czëtô, a dzecë pòwtôrzają).

7. Spiéwanié kòlãdë.

8. Dopasowanié titla do ùriwkù wiérztë – szkólny czëtô 2 sztrofczi wiérztë.  
E. Prëczkòwsczégò Wilijny wieczór. Óbczas czëtaniô dzecë mùszą sã zastanowic, jaczi 
titel dałëbë do ti wiérztë: 
 

Gwiôzda ju wësok na niebie 
Do wieczerzë zasadac czas 
Domôcëch wòłô do sebie 
Bò wszëtcë w karnie bëlë ten rôz 
 
Tata òpłatk wzął do rãczi 
Kąsk przëbôcził rok miniony 
Żëczbë sczerowôł do nënczi, 
Bòga prosył ò przeżegnanié.

 
 
Pò przeczëtanim szkólny pitô ò titel wiérztë – Wilëjô. 
Dzecë wklejają do zesziwkù pòzwa Wilëjô (Cwiczënk 2 C)

9. Pòdrechòwanié:
•	 przebôczenié słowiznë: skòjarzenia (Cwiczënk 3);
•	 spiéw kòlãdë Spiéwta ptôszczi
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Bibliografiô:

1. Mësla dzecka. Antologiô kaszëbsczich wiérztów dlô dzôtków i młodzëznë, Banino, 
2001.

2. Dlô Was Panie. Kòscelny spiéwnik, Gdańsk, 2006.
3. Cybulski M., Wosiak – Śliwa R., Ùczimë sã pò kaszëbskù, Gdańsk, 2001,
4. Trepczyk J., Słownik polsko – kaszubski, t. I – II, Gdańsk 2004.

Zestôwk jãzëkòwëch cwiczënków

Cwiczënk 1.: Ukłôdanié skòjarzeniów w słunészkù

lato

danka

zë ma

zajc

GÒDË

żëczbë

Wilëjô

sniég

kòlãdë

Cwiczënk 2.: Wprowôdzanié pòzwów jakno òbrôzów:

A
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B

C

Cwiczënk 3.: 

Skòjarzenia

drzéwkò, jabka, swiéczczi  - …………..……....... /danka/
spiéwa, chór, Gloria - …………………...…........... /kòlãda/
wieczerzô, òpłatk, żëczbë - ………….……......... /wilëjô/
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Dodôwk

1. Nótë i tekst kòlãdë dlô szkólnégò

BRAK ŹRÓDŁA.
KONIECZNY JEST SKAN W LEPSZEJ JAKOŚCI.
CZY MAMY ZGODĘ AUTORA NA PUBLIKACJĘ?
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2) Tekst kòlãdë dlô szkòłowników:

Spiéwta ptôszczi

Spiéwta ptôszczi, spiéwta ptôszczi 
Swiat niech czëje całi 
Że w Betlejem marny szopie 
Leżi Jezësk małi

 Ref. Glorija! Glorija! Glorija! Glorija!
  Narodzëła Sëna przeczëstô Marija.
  Narodzëła Sëna przeczëstô Marija.

W kùmkù leżi, wiater wieje 
Marija Gò tuli 
Cepło sankã Gò òkriwô 
Ë do spikù luli.

 Ref. Glorija!...

Jezësk rãczkã swą ùnôszô 
W naji zemi stronã 
Jakbë rzec chcôł: „Mòje dzôtczi, 
Bãdã wiedno z wama!”

 Ref. Glorija!...
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Chòwa gbursczi zôgardë

zôgarda – chòwa - bùdinczi 

•	 fònetika,
•	 leksyka;
•	 kùltura kaszëbsczégò jãzëka;

wprowôdzający nowi materiał 

òglowé:
•	 bogacenié słowiznë o pòzwë zwierzãtów;
•	 pòprawnô wëmòwa i pisënk;
dokładné:
•	 szkòłownik ùczi sã pòzwów  zwierzãtów;
•	 szkòłownik pisze i gôdô pò kaszëbskù;
•	 szkòłownik rozmieje sparłãczëc zwierzãta z bùdinkama, 

w  chtërnëch żëją.

•	 kòmùnikacjowô, 
•	 robòta z tekstã, 
•	 prakticznô.      

•	 kôrtë z tekstã;
•	 farwné ilustracëje zwierzãtów;
•	 nożëce, klej, farwny papiór, wôłna. 

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:

Pòmòce 
didakticzné:

Sabina Bieszk               Klasa I - 2h
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Ùczba 1. 

Wanoga do gbùrsczi zôgardë.
•	 Òbzéranié zwierzãtów, chtërné żëją w gbùrsczi zôgardze.
•	 Òbzéranié bùdinków, w chërnëch mieszkają zwierzãta.

Ùczba 2.

•	 Przëbôczenié  kaszëbsczich pòzwów pòznónëch zwierzãtów - rozeznanié 
ilustracëjów.

•	 Cwiczënczi leksykalné /KÔRTA 1/.
•	 Przëbôczenié i spiéwanié piesni Mój tata kùpił kòzã.
•	 Cwiczënczi leksykalné /KÔRTA 2/.
•	 Cwiczënczi leksykalné /KÔRTA 3/.
•	  Cwiczënczi leksykalné /KÔRTA 4/.
•	 Robòta prakticznô – wëlepianié szablónów zwierzãtów papiórã i wôłną.

CWICZËNCZI

1. Przëzdrzë sã òbrôzkóm i pòłączë je z nazwama. (Kôrta1.)

2. Ùłożë pòzwë zwierzãtów  i pòłączë  z  bùdinkama, w chtërnëch mieszkają.(Kôrta 2.)

KACZKA   SWINIA   KÙRA   ÒWCA   KROWA   KÒZA     KÓN

|Kù| ;  |wa |kro|; | nia|swi|;   |lôk|gù|;   |kùr|; 
 |wca|ò|;   |lã|ce|;   | sã|pro|  
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3.  W lëtrowi tabelë nalézë pòzwë zwierzãtów i wëpiszë je alfabétno. (Kôrta 3)

K I C Z O W A R D S P

A B K Ù R A S L M W G

C Z Ù W Ò W Y T K I Ù

Z K R O W A Y U Ó N L

K Ò H I C G Ã S Ń I Ô

A Z N P A D F T U A K

Z A M O N B A R A N A

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

4. Przesztrichni pòzwë zwierzãtów, chtërné nie pasują do chòwë. (Kôrta 4.)

Kùra ; kaczka ; kôłp
Krowa ; élefant ; kòza
Swinia ; prosã ; dzëk

5. Wëlepianié szablónów zwierzãtów papiórã i wôłną.

Szablonë
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Znóm kaszëbsczé pòzwë wsów w mòji òkòlëcë

kôrta – wies – słowôrz

leksyka;

mieszóny

òglowé:
•	 zbëlnianié rozmieniô kaszëbsczégò jãzëka;
•	 rozbùdzywanié pòczëcô tożsamòtë i przënôleżnotë do 

regionu;
•	 ùżëwanié kôrtë;
•	 robòta ze słowôrzã;
•	 prôca w karnie.
dokładné:
•	 szkòłownik znô pòzwë wsów i gardów na Kaszëbach, 

ósobléewie w òkòlëcë swòjegò môlu;
•	 d o c h ò d z y  d o  w i é d zë  ò  p òz wa c h  m i e s t n ë c h  w 

sparłãczenim z lëteracczim dokôzã;
•	 ùżëwô słowôrza;
•	 rozmiëje czëtac kôrtã. 

•	 prôca z tekstã i słowôrzã; 
•	 przedmiotowé cwiczënczi. 

•	 tekst Jak żółw ë zajc Kaszëbë zwiedzalë Rómka 
Drzéżdżónka;

•	 Pòlskò-kaszëbsczi słowôrz miestnëch ë fizjografnëch 
mión;

•	 kôrtë gminë Kòscérzna; 
•	 kôrtë robòtë.

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:

Pòmòce 
didakticzné:

Magdalena Bobkowska
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Propòzycje zadaniów abò pitaniów:

1. Słëchanié tekstu Jak żółw ë zajc Kaszëbë zwiedzalë.
2. Wëtłómaczenié słów abò zwrotów pòkrãtnëch.
3. Wëmienienié môlów, jaczé òdwiedzëlë żółw ë zajc.
4. Wëpisanié pòzwów gardów i wsów z tekstu (forma nazéwôczowò). 
5. Kôrta robòtë, cwiczënk nr 1. 
6. Pòdzél szkòłowników na karna.
7. Kòżdé karno mùszi miec Pòlskò-kaszëbsczi słowôrz miestnëch ë fizjografnëch mión i kôrtã 

gminë Kòscérzna. 
8. Przetłómaczenié kaszëbsczich pòzwów z bôjczi na jãzëk pòlsczi. 
9. Wëbranié na spòdlim kôrtë dzesãc pòzwów z naji òkòlëcë (gmina Kòscérzna). 
10. Zaznaczenié wëbrónëch môlów na kôrtach.
11. Przetłómaczenié pòlsczëch pòzwów na jãzëk kaszëbsczi.
12. Kôrta robòtë, cwiczënk nr 2.
13. Kòżdé karno przëdstowiô kùńcowi rezultat swòji robòtë. 
14. Kôrta robòtë, cwiczënk nr 3.

Rozwiązania zadaniów:

Pòzwë z Jak żółw ë zajc Kaszëbë zwiedzalë (kòlejnosc jak w bôjce): Hél – Hel, , Słëpskò – 
Słupsk, Bëtowò - Bytów, Chònice - Chojnice, Kòscérzna - Kościerzyna, Gduńsk - Gdańsk, Pùck - 
Puck, Wiôlgô Wies - Władysławowo, Karwiô - Karwia, Pilëcë – Jastrzębia Góra, Lãbòrg - Lębork, 
Klëczi - Kluki, Brusë - Brusy, Wdzydze - Wdzydze Kiszewskie, Kartuzë - Kartuzy, Sopòt - Sopot, 
Gdiniô - Gdynia, Wejerowò - Wejherowo, Réda - Reda, Rëmiô - Rumia, Żukòwò – Żukowo.

Pòzwë wôżnieszich wsów gminë Kòscérzna: Czarlina - Czôrlëna, Częstkowo – Czãstkòwò, 
Dębogóry - Dãbògòrë, Dobrogoszcz - Dobrogòszcz, Gostomie - Gòstómié, Grzybowo - 
Grzëbòwò, Juszki - Juszczi, Kaliska Kościerskie - Kalëska, Kłobuczyno - Kłobùczëno, Korne - 
Kòrné, Kościerska Huta – Kòscerskô Hëta, Loryniec - Lórińc, Małe Stawiska – Môłé Stawiska, 
Mały Klincz – Mółi Klińcz, Mały Podleś – Mółi Pòdles, Niedamowo - Jadamòwé, Nowa Kiszewa 
– Nowô Cziszewa, Nowa Wieś Kościerska – Nowô Wies, Nowy Klincz – Nowi Klińcz, Nowy 
Podleś – Nowi Pòdles, Puc - Pùc, Rotembark - Rotenbark, Sarnowy - Sarnowë, Skorzewo - 
Skòrzewò, Stawiska - Stawiska, Sycowa Huta – Zëcowô Hëta, Szarlota - Szarlota, Wąglikowice 
- Wąglëkòwice, Wdzydze Kiszewskie - Wdzydze, Wielki Klincz – Wiôldżi Klińcz, Wielki Podleś 
– Wiôldżi Pòdles, Wieprznica – Wieprznica, Zielenin – Zelenin

Bibliografia:

1. Drzéżdzónk R., Kòmpùtrowé krôsniã, Gdiniô, 2010. 
2. Pòlskò-kaszëbsczi słowôrz miestnëch ë fizjografnëch mión, red. A. Chludziński, Gduńsk 

2006. 
3. 
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Kôrta robòtë 

1. Z òbrôzkã parłãczi sã pòzwa. Do pòdónëch òbrôzków dopiszë kaszëbsczi miona wsów i 
miast. 

Czãstkòwò / Wieprznica / Karwiô / Sarnowë / Dãbògórë / Grzëbòwò

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

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

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

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

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

.......................................................................
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2. Zabawië sã w lëtrową żnijã. /twòrzë nowé wërazë, co mdą sã zaczinałë na òstatną lëtrã 
zeszłégò słowa/

Zelenin – Niedamòwò
Rotenbark – Kòrné 

…………………………….................... – ……………………………....................

…………………………………………… – ……………………………....................  

…………………………………………… – ……………………………....................

…………………………………………… – ……………………………....................

…………………………………………… – ……………………………....................

…………………………………………… – ……………………………....................

3. Nalézë pòzwë wsów.

J A C Z Ô R L Ë N A P

A S T G R O D U G T Ù

D A S Z O T E J Ò L C

A R G O L E S D S Ô C

M N K Ò R N É I T N H

Ò O I D Ã B Ò G Ó R Ë

W W D Ł Ë A G I M K T

É Ë J L Ó R I G I T U

K A L Ë S K A N É W O

D O B R O G Ò S Z C Z

..................................................,     ..................................................,     ..................................................,

..................................................,     ..................................................,     ..................................................,

..................................................,     ..................................................,     ...................................................
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Jaczi zwierzãta më znómë?

zwierzãta – zôbawa - òbrôzczi.

leksyka;

wprowadzający nowi materiał.

òglowé:
•	 zbëlnianié rozmieniô kaszëbsczégò jãzëka;
•	 bògacenié słowiznë; 
•	 rozbùdzywanié w se cekawòtë pòznôwaniô;
•	 sztôłcenié sprawnotë gôdaniô pò kaszëbskù;
•	 rozwijanié kòncentracji i bôczënkù.
dokładné:
•	 szkòłownik swòbòdno gôdô w temace „zwierzãta”;
•	 fòrmùje pëtania i òdpowiedzë na zapëtania; 
•	 pòznôwô nówą słowiznã,
•	 bawi sã kaszëbsczim, zachãcywô do nôùczi. 

•	 didakticzné grë
•	 pòkôz sparłãczóny z przeżycym. 

•	 Òbrôzczi ze zwierzãtama: pies, kòt, kòza, krowa, kóń, 
trus, miedzwiédz, rëba, sôrën, òwca, lës itp.,

•	 Kôrte robòtë, pòdpisë z nazwama zwierzãtów.

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:

Pòmòce 
didakticzné:

Magdalena Bobkowska
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Propòzycje zadaniów abò pitaniów:

1. Kôrbionka ò tim,  jaczé zwierzãta dzecë znają.
2. Pòkôzywanié òbrôzków ze zwierzãtama i tłómaczenié pòzwów na kaszëbsczi jãzëk.
3. Pòwtarzanié za szkólnym pòzwów zwierzãtów.
4. Kôrta robòtë, cwiczënk nr 1.
5. Kòżdi szkòłownik wëbiérô so jeden òbrôzk.
6. Sedzenié w kòle. 
7. Przedstôwianié sã: jô jem lës, a të? Jô jem pies, a të? itd.
8. Wëbiór jednégò dzecka – tegò, chtërné je lësã. Zôbawa: lës.
9. Kôrta robòtë, cwiczënk nr 2.
10. Dzecë sedzą na krzasłach w kòle. Szkólny kładze wszëtczé òbrôzczi. 
11. Òbzéranié cechùnków. Zamikanié òczów (szkólny chòwie jeden òbrôzk). 
12. Jaczégò zwierzãca ni mô? Gôdanié: Ni mô lësa / psa / kòta itd.
13. Przë stoliczkach dzecë risëją zwierzãta. 
14. Pòdpisanié cechùnkù.
15. Kôrta robòtë, cwiczënk nr 3.

Rozwiązania zadaniów: 

Zôbawa „Lës”:

•	 Spiéwanié piesniczczi: 
„Chòdzy lësk kòle drodżi, 
ni ma rãczi ani nodżi, 
lës, lës, ògón mô, 
nie wiadomo, kòmù dô”. 

•	 Dzeckò óbchòdzy wszëtczich, lëska kładze za jednym z drëchów. 

•	 Ten, chtëren dostół lëska, muszi biec za tim, chtëren gò pòłożił. Miónczi na plac, na 
chtërnym pierwszé dzeckò òstawiło lëska.

•	 Dzeckò, chtërné bëło pierszé, bierze lëska, a stojącë dostónie jinszé zwierzãtkò (to, 
chtërné miało dzeckò sedzącé). 

•	 Z nowim òbrôzkã dzeckò òbchòdzy kòło ze spiéwanim: 
„Chòdzy lësk / pies / kòt / kòza / krowa / kóń / trus / 
miedzwiédz / rëba / sôrën / òwca 
kòle drodżi, 
ni ma rãczi ani nodżi, 
lës, lës / pies / kòt / kòza / krowa / kóń / trus / 
miedzwiédz / rëba / sôrën / òwca ògón mô, 
nie wiadomo, kòmù dô”.

•	 Wszëtczi dzecë / zwierzãta mùszą wząc ùdzél w zôbawie. 
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Kôrta robòtë

1. Wëbierzë z ramczi pòzwã, co bãdze sztëmòwa z pòdónyma słowama.

miedzwiédz / kòt / kóń / kòza / trus / pies / rëba / lës ·

Bùda, gnôt    - …………………………………………………………........
Mlékò, wąsë    - ………………………………………………….........……..
Mlékò, rodżi   - ………………………………………………….......……….
Ògón, rudi    - …………………………………………………….....………
Sodło, pòdkowë   - ……………………………………………………...........…
Ùszë, mlécze    - ……………………………………………………........……
Miód, fùtro    - …………………………………………………….... ………
Wòda, szczeżla     - …………………………………………………..........……..

2. Przesztrichni słowò, chtërné nie pasëje do jinëch.

Kòt, kòza, kóń, rëba
Miedzwiédz, krowa, sôrën, lës

Pies, kòt, kóń, trus
Krowa, kóń, pies, òwca

Krowa, koza, trus, òwca

3. Nalézë ùkrëté pòzwë zwierzãtów.

ZÔKÒTPOLËSTIKROWASNOATRUSPREWIDKÓŃLOIAK
ÔKLKÒZAÒHJKSDRËBAùKHYTKKDMIEDZWIÉDZIOPN
JKILSÔRËNKIOÔSKPPIESWILJUĘÒWCAËSKIWBNIJKOL
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Tóna Ôbram

Polskô – król - Kaszëbë

•	 leksyka;
•	 składniô

wprowadzający nowi materiał. 

òglowé:
•	 bògacenié  i rozwijanié słowiznë sparłãczony z dzejôrzã 

dlô lëdztwa;
•	 wskôzanié miłotë Tónë Ôbrama do Pòlsczi i Kaszëb;
dokładné:
•	 cwiczënk słëchaniô i rozmieniô kaszëbsczi gôdczi;
•	 wëzwëskanié wiédzë do rozrzeszeniô krzëżny tãgòdczi;
•	 rozwijanié czëtaniégò ze zrozmienim;
•	 spòrządzanié zestôwkù na spòdlim czëtónégò tekstu;
•	 ùtrwalenié wiédzë ò dzélach mòwë;
•	 cwiczënczi w gôdce i pisënkù.

•	 òbjasnienié
•	 robòta z tekstã
•	 cwiczënczi.

•	 krzëżnô tãgòdka, òdjimk, tekst ò żëcym i dzejanim Tónë 
Ôbrama, ankéta, słowa na kôrtkach.

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:

Pòmòce 
didakticzné:

Hanna Miotk           kl. V
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Rozwij zajãców /Realizacjô/:

1. Zabawa w kalambùrë – znak: ,,król‘‘.
2. Wëjasnienié pòzwë ,,król‘‘przez szkólnégò.
3. Rozrzeszenié krzëżny tãgòdczi . /Cwiczënk 1/.
4. Na spòdlim tekstë wëpisanié ankétë. /Cwiczënk 2/.

Tóna Ôbram ùrodzył sã 19 gòdnika 1869 rokù w Zdradze niedalek Pùcka. Do szkòłë 
chòdzył w Mechòwie i Lesniéwie. Jegò tatk robił kòl gbùrów. Czëtaniô i pisaniô 
pò pòlskù naùczëła gò mëmka. Ksądz Teófil Bączkòwsczi òbùdzëł w nim chãc do robòtë 
midzë lëdzama i wioldżi pòczëcé przënôleznotë do pòlsczégò nôrodë. Czej miôł 16 lat, 
zaczął wanożëc pò Pòmòrzim. Béł rëbôkã, lesnym, fùrmónã ë agentã hańdlowym. Na 
pierszim môlu w jegò żëcym bëła dzejnota w pòlsczich òrganizacëjach, przemôwianié 
na wiecach pòd kòscołã i rozprowadzanié ,, Gduńsczi Gazétë‘‘. W 1919 rokù  wërézowôł 
na spòkòjową òbgôdkã do Paryża, na chtërny domôgôł sã przëłączeniô Gduńsczégò 
Pòmòrza do òdrodzony Pòlsczi. Za jegò téż sprawą zaczãlë rozbùdowëwac Gdiniô.Przez 
lëdzy béł nazéwóny ,,kaszëbsczim królã‘‘, ,,pòlsczim królã w òkrągłi czôpce‘‘ i ,,nôrodnym 
apòstołã‘. Ùmarł 23 czerwińca 1923 rokù i spòcziwô na Òksëwim. Miono Tónë Ôbrama 
mô wiele szkołów i sztrasów na Pòmòrzim.

5. Òdpòwiôdanié na pëtania:
•	 Jak Ôbram zarôbiôł na żëcé?
•	 Jak wëzdrza jegò wespòłowô dzejnota?
•	 Dlôcze Kaszëbi i Pòlôszë pòzwôlë gò ,,królã‘‘?

6. Dofùlowanié tabelë. /Cwiczënk 3/.
7. Ùłożenié 4 zdaniów z wëmienionëma wërazama.
8. Namalowanié ôbrôzka z żëcégò Ôbrama – doma. (Zrobimë z nich ksążkã.)

Bibliografiô:

1. Bolduan T. , Nowy bedeker kaszubski, Gdańsk, 1997.
2. Trepczyk J. , Słownik polsko- kaszubski, t. 1 i 2, Gdańsk, 1994.
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Cwiczënk 1.

Wpisac kolejno dolmaczënié 
pòlsczich słowów: 
babcia, 
zamek, 
zbierać plony, 
miasto, 
zagroda, 
rolnik, 
kolega, 
torba, 
umrzeć.

Cwiczënk 2. 

Ankéta:
Miono

Nôzwëskò

Pòzwanié

Data ùrodzeniô

Môl ùrodzeniô

Data smiercë

Plac zachówkù

Robòta

Dzejnota

Cwiczënk 3.

Wstawienié podónëch słowów w tabelã: dzejôrz, robòcy, dzyrzkò, biôtkòwac, agitowac, 
krëjamkò, prowôdnik, bùszny, dzyrzczi, gôdôcz, dzejac, aktiwno, wòjôrz, wanożëc, płomny, 
bëlny, prawic, zastôwnik 

znankòwnik jistnik przësłówk czasnik
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Pôłczëno mdze w telewizji

Kaszëbë – lëdze - Pôłczëno

•	 leksyka, 
•	 kùltura kaszëbsczégò jãzëka.

ùtrwalający materiał. 

òglowé:
•	 mòżnosc przekôzaniô zdobëti wiédzë;
•	 bùdzenié bùchë z przënôleżnotë do môłi òjczëznë i 

rodny zemi;
•	 pòbùdzenié swòji wëòbrazni.
dokładné:
•	 rozwijanié ùmiejãtnoscë robòtë w karnie;
•	 cwiczënczi w gôdce i pòdtrzimiwanim rozmòwë;
•	 czëtanié tekstu z dobróną do niegò głosową 

interpretacëją;
•	 cwiczënczi słëchaniô i rozmieniô kaszëbsczich tekstów;
•	 cwiczënczi w pisanim zdaniów.

robòta w karnach.

•	 słowôrze
•	 òdjimczi
•	 gazétë
•	 rozmajité rzeczë do scenków.

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:

Pòmòce 
didakticzné:

Hanna Miotk           kl. VI
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Rozwij zajãców /Realizacjô/:

1. Słëchanié gôdczi przez telefón.

 - Dobri dzéń. Tu kaszëbskô telewizjô. Czë jô sã dozwòniła do  Pôłczëna?
 -  Jo. Tu szôłtës.
 - Szùkóm kògòs, chto wié wszëtkò ò ti nordowi wsë.
 - Tej Wë dobrze trafilë. Przede mną sã nick nie ùkrëje. Jô wszëtkò wiém. 

Co Brzozowskô mô na pòłnié i czémù Miotczënô chłopa wëwalëła  z dodomù, i jaczé 
zachë Klebinô z Niemców przëwiozła...

 - Dobrze, dobrze. Më bë chcelë òdkrëc przed naszima wzérôczama dôwnota, 
dzysészëzna ë planë na przińdnosc tegò snôżégò môla.

 - To sã dô zrobic.Czej Wë przëjedzece?
 - Më móżemë nawetka zarô.
 - Në,tej przëjeżdżôjta.Jô tu wszëtczich skrziknã.
 - Do ùzdrzeniô.

2. Robòta w karnach:
I  karno - ,,Dôwnota‘‘
II  karno - ,,Dzysészëzna‘‘
III karno - ,,Przińdnosc‘‘

3. Relacëjô karnów ze swòji robòtë.

4. Pódrëchòwanié gòscënë przez repòrtéra.

Mieszkańcë Pôłczëna wiedno bëlë baro związóny ze swòją wsą. Mielë starã ò zwëczi 
òjców i z wiarą wzéralë w przińdnosc. Dzyrzkò mòżemë rzec, że ,,nigdë do zgùbë nie 
przindą Kaszëbë.‘‘

5. Zaspiewanié piesni Zemiô rodnô.

Cwiczënk 

I KARNO

a. Z pòdónëch słów ùłożëc zdania.

wies. mòżny, Pôłek, i, ksyżëc, dzyrzczi, Przed ,wiekama, założëł, naszô,

w, rãkach, òna, Krziżôków. Pózni, bëła, 

należa, do pùcczégò, Òd XVI  wiekù, przédnictwa, krézu.
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czësto, przez, òbrabowónô, szwédzczi, Òsta, i,  wòjnë. spôlonô, 

  

zaborów, czas,do,  należa, kasë. Na , rządowi

òdwôżno, wiedno, pòczestno, i, swòji, Mieszkańcë, juwernotë. wsë, bronilë,

a. Przërëchtowac krótką scenkã dramòwą  pt. Kól starków z  wëzwëskanim  tekstu 
i zgromadzonëch rzeczy (wëkazac nôbòżnotã i gòscynnosc).

II KARNO

a. Wpisanié pasownëch słów do tekstu.

Pôłczëno to .......................................... wies. Leżi ........................................................... . 
Mómë tu ............................................................................................................................. . 
Chłopi robią ........................................................................................................................ .
Białczi zajimają sã ............................................................................................................. .
Starszi i młodi lëdze dbają ò ............................................................................................ . 
Mieszkańcë naszi wsë są .........................., .......................................i ............................ . 
Tu ja wôrt przëjachac, bò ................................................................................................ . 

b. Przërëchtowac krótką scenkã dramòwą pt. Naszi starszi z wëzwëskanim  tekstu 
i zgromadzonëch rzeczy ( wëkazac robòcosc i dbałotã ò môlowi rozwij).

III KARNO

a. Czëtanié tekstu z podzelenim na role.

(Żarnówc, kòl kóscoła.Przechòdô Ôbram z taszą  ful ksążków i gazétów.)

Ôbram
Elemeńtôrz, ksążka, gazéta to pòlsczé chëczi dobroctwò.
(Witô sã z lëdzama, dôwô tobakã.)

Ôbram
Niech mdze pòchwôlony.

Głos ze wsë
Na wieczi wieków.

Ôbram
Czej jes Pòlôchã i wierzisz w Bòga, nie mòżesz pòddac sã prësczi niewolë. W szkòle, 
kòscołach, ùrzãdach ë sądach wprowadzëlë znak wëtãpic. Òni chcą zniszczëc pòlsczi 
jãzëk i naszą domôcëznã. Kaszëbsczi lud ni mòże stac na stronie i blós wzerac na biôtkã 
ò bëcé ë nôrodną swiąda. Mùszimë sã wëdobëc z tégò smierdzącégò niemiecczégò 
bagna.

(Szandarowie przepichają sã przez zebróną grëpã lëdzy. Chtos wòłò)
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Głos ze wsë
Stencel i dwóch szandarów tù jidze.

Szandarowie
Co to za zebranié? Rozéńc sã! Në, flot! Do dom!

Ôbram
Ùzdrzita, jesz przindze taczi czas, że mdzemë złączony z resztą pòlsczich zemiów. 
Mdzemë jednym państwa.

(Robi sã rajbach. Szandarowie skùlë lëdzy i wzãlë ze sobą.)

Szandarowie
Rëszac sã! Dostónieta za swòje!

(Tóna òbzérô sã i wòłô)

Ôbram
Drëszë! To ju długò nie mdze wara! Ùzdrzéta, më zerwimë te kłódczi, jak jô te dzysô.

(Pòdnoszô rãce do górë i jednym szarpnienim rozriwô kłódczi.)

Głos ze wsë
Tóna, te nas prowadzë! Më ce wierzimë! Të nas nie òbmanisz!

b. Przërëchtowac krótką scenkã dramòwą pt. ,,Młodi lëdze‘‘ z wëzwëskanim  tekstu 
i zgromadzonëch rzeczy ( wëkazac ùwôżanié dlô starków )

Bibliografiô:

1. Bolduan T., Nowy bedeker kaszubski, Gdańsk, 1997.
2. Mamuszka F., Ziemia pucka. Przewodnik krajoznawczy., Warszawa, 1989.
3. Trepczyk J., Słownik polsko- kaszubski, t. 1 i 2, Gdańsk, 1994.
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Cządë rokù – zmianë zachòdzące w przirodze 
(rodze), bògacenié słowiznë sparłączony 
z cządamë rokù. Cwiczënczi w gôdce, 
czëtanim i pisënkù

rok – miesące – prziroda (roda)

•	 gramatika:
•	 fònetika; 
•	 słowòtwórstwò;
•	 fleksjô;
•	 składniô;
•	 kultura kaszëbsczégò jãzëka

wprowadzenié nowégò materiału, ùtrwalający 

òglowé:
•	 czëtanié ze zrozumienim tekstu;
•	 szukanié w teksce brëkòwóny wiédzë;
•	 òpòwiadanié ò sprawach zrzeszonych z tekstama i na 

spòdlim swòjégò doswiôdczeniô; 
dokładné:
•	 rozwijanié szëkòwnosce ùwôżnégò słëchaniô;
•	 rozwijanié szëkòwnosce czëtaniô;
•	 ùczba szëkù wëpòwiôdaniô sã na zadóną témã;
•	 rozpòznôwanié i nazéwanié cządów  rokù na spòdlim 

przeczëtanégò tekstu;
•	 ùmòcnienié wiadë ò apartnëch cechach dlô gwësnégò 

cządu rokù;
•	 zbiéranié słowiznë taksëjący cechë cządów rokù;
•	 cwiczenié bëlnégò czëtaniô i pisaniô;
•	 ùmòcnienié pisenkù pòzwów cządów rokù;
•	 ùmocnienié logicznégò szëkù mësleniô;
•	 rozwijanié manualnëch szëkòwnosców;
•	 rozwijanié plasticzny ùmëslënë;
•	 ukłôdanié słów w alfabétny pòsobicë;
•	 pòznanié aktiwnëch ôrtów òdpòczinkù w apartnëch 

cządach rokù.

pòdającé:  wëdowiédny wëkłôd; òbùczającô kôrbiónka; 
òpòwiôdanié; òpis; òbjasnienié abò wëjasnienié.

prakticzné: pòkôz; ùczbienié; metoda prowôdnégò tekstë;

kôrta robòtë, tekst wierztë Sztërë cządë rokù ( dlô kôżdégò)

kaszëbsczé pòzwë miesący, cządë rokù. 

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:

Pòmòce 
didakticzné:

Zamkłosc:

Elżbieta Drywa        kl. II SP
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Bédowóné nadôwczi abò pëtania:

1. Wymieni pòzwë kaszëbsczich miesąców. 
2. Jaczé cządë rokù të znajesz?
3. Chtëren je twoim ùlubionym i czemù? 
4. Jaczé je wiodro w kòżdim z nich, dzecné jigrë, robòtë? Napiszë pòzwã cządë rokù.

bòcón, kwiatë,  jazda na kòle - …………………….….
cepło, zandałe, òpôlanié sã  - ……………..…………

wiater, deszcz, zbiéranié grzëbów - …………………
sniég, zëmno, lepiené snieżélca  - …………………

zëma  - zymk -  jeséń -  lato

5. Szkólny  czëtô wierztã Sztërë cządë rokù Teresy Massalskiej (tł. Aleksndra Pająk).

Spòtkałë sã rôz ù krawca
Sztërë cządë rokù.
Wszëtczé chcą miec pëszné klédë
I wiele elegancëji.
Zymk chce mieć kwiatë,
Lato słuńce, Jeséń cepłé, bruné farwë,
Zëma chca bë swiécëc biôłą farwą.
Zymk rzekł: mój kléd mùszi bëc w kwiatë:
marzëbiónczi i maceszczi.
Lato wòłało: mój kléd mùszi bëc
jasny i prosti, z pszénëma kłosama.
Jeséń prosy ò kléd, na chtërnym
mdą lilewnik,  grzëbë i dôka.
Zëma wezdrzała na krôwca
i tak rzekła: jô proszã ò biôłi kléd.
Òn mùszi miec brilantë
letkò òkrëté sëwim mrozã.
Krôwc wezdrzôł na cządë rokù,
ùsmiéchnął sã i pòwiedzôł:
- Wa wszëtczé mdzeta pëszné
w Nowim Rokù. 

6. Jaczé klédë chcałë dostac cządë rokù?
7. W jaczich miesącach przëpôdô zymk, lato, jeséń, zëma?
8. Jaczé zmianë zachòdzą w przirodze w tëch cządach rokù?
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9. Pòłączë nazwë cządów rokù z òbôzkama:

 ZYMK          LATO          JESÉŃ          ZËMA

10. Ùłożë pòdóné słowa w alfabétny pòsobice:

zymk, kwiatë, drzëwa, cządë, wiater, brzôd, chëcz

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

Bibliografia:

1. D. Pioch, Kaszëbë. Zemia i lëdze
2. T. Czerwińska, A. Pająk, L. Sorn, Z kaszëbsczim w szkòle
3. J. Trepczyk, Słownik polsko – kaszubski
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Zwierzëna i roscenë, co żëją w jezorze 
i w òkòlim jezora. Ćwiczënczi w gôdce i 
czëtanim

jezora – zwierzëna – roscenë

•	 gramatika:
•	 fònetika; 
•	 słowòtwórstwò;
•	 fleksjô;
•	 składniô;
•	 kultura kaszëbsczégò jãzëka

wprowadzenié nowégò materiału, ùtrwalający 

òglowé:
•	 czëtanié ze zrozumienim tekstu;
•	 szukanié w teksce brëkòwóny wiédzë;
•	 opowiesc ò sprawach zrzeszonëch z tekstama i na 

spòdlim swòjégò doswiadczeniô; 
dokładné:
•	 ùczba szëkù  wëpòwiôdaniô sã na zadóną témã;
•	 pòznanié żëcégò w jezorze;
•	 zbiéranié słowiznë wkół témë jezoro;
•	 cwiczenié bëlnégò czëtaniô;
•	 ùmocnienié pisënkù pòzwów wòdny zwierzënë i 

roscëniów; 
•	 rozwijanié szëkòwnoscë ùwôżnégò słëchania;
•	 rozwijanié plasticzny ùmëslënë;
•	 spiéwanié spiéwónczi.

pòdającé: wëdowiédny wëkłôd; òbùczającô kôrbiónka; 
òpis; òbjasnienié abò wyjasnienié;

aktywizującé: grë didaktyczné; symùlacëjné metodë; 

prakticzné: pòkôz; metoda prowôdnégò tekstu.

platka ze spiéwónką Kaszëbë wółają nas, słowa 
spiéwónczi, kartczi z malënkã Co żëje we wòdze i w òkòlim 
wòdë  (pò jedny dla kòżdégò ùcznia), farwë, krédczi.

Kaszëbë – jezora, zwierzëna i roscënë jezora, piesnie ò 
Kaszëbach. 

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:

Pòmòce 
didakticzné:

Zamkłosc:

Elżbieta Drywa        kl. II SP
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Bédowóné nadôwczi abò pëtania:

1. Szkólny wespół z ùczniama śpiéwô spiéwónkã Kaszëbë wółają nas ks. Antoniégò 
Peplińsczégò

Chto chce spãdzëc dobré wczasë,
niech w kaszëbscé jedze lasë,
tam Kaszëbi dobri lëdze
pòmògą mù w kòżdi biédze.

Kaszëbsczé jezora, kaszëbsczi las,
Kaszëbë, Kaszëbë wòłają nas.
Kaszëbsczé jezora, kaszëbsczi las,
Kaszëbë wòłają nas.

2. Ò czim je ta spiéwónka? 
3. Gdze na zemi mòżna nalezc wòdã?
4. Jaczé znaczénié mô wòda dlô kòżdégò żëcégò?
5. Kto brëkùje wòdã?
6. Przëzdrzë sã cechùnkowi  Co żëje we wòdze i w òkòlim wòdë i rzeczë, cëż të na nim 

widzisz. /dodôwk /
7. Co mòżesz spòtkac w jezorze?
8. Przëbôczë so, jaczé farwë mają roscënë i zwierzëna, a tej twój malënk niech téż bãdze 

farwny.
9. /Pò skònczony robòce/. Pòjta tu na wëscélôk. Sadôjta!  Pòkôżta swòje malënczi 

i pòwiédzta cos na téma swòjégò malënkù, wskôżta jistniczi i czasniczi. 
10. Co nie przynalégô  sã robic nad jezorã?
11. Terô przëszëkùjemë pòkôzk wajich malënków.

Bibliografia:

1. D. Pioch, Kaszëbë. Zemia i lëdze, Gdańsk, 2007.
2. J. Trepczyk, Słownik polsko-kaszubski, t. I i II, Gdańsk, 1994.
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Co przeszkôdzô mie w spikù?

spik – spòkój - noc

•	 słowòtwórstwò

miészóny

òglowé:
•	 ùczeń wié, co przeszkôdzô w dobrim spikù;
dokładné:
ùczéń:
•	 rozmieje ùzasadnic, co nie pòzwôlô na przińdzenié spikù;
•	 rozmieje pòwiedzec, czë wëmienioné we wiérzce 

przeszkòdë naprôwdã mògą przeszkadzac
•	  w ùsniãcym;
•	 rozmieje, na czim pòlégô ùòsobienié i rozmieje wëszëkac  

je we wiérzce;
•	 pòdôwô przëdowniczi; chtërné òpisëją dobri i lëchi spik.

- òpòwiôdanié;
- indywidualnô robòta;
- robòta z ksążką.

wiérzta Józefa Ratajczaka Przed nocą, kartë robòtë, òbrôzczi  
do wiérztë Przed nocą.

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:

Pòmòce 
didakticzné:

Renata Kos
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Propòzycje zadaniów:

1. Przeczëtôj ùwôżno wiérztã i wëpiszë z ramczi do zesziwkù wszëtkó, co nie pòzwôlô na 
przińdzenié spikù.

tikanié zégra, trzôsk bùten, swiécącé gwiôzdë, bùtnowi wid, lãpë, 
chòdzenié pajka pò scanie, włączony zdrzélnik, bzykanié mùchë, chtërnã pajk ùchwëcył w sec, 

szëm drzéwiãt, głosnô mùzyka, òpôdanié pichù na pòdłogã

2. Jak mëslisz, czy wëmienioné w wierszi przeszkòdë fakticznie mògą przeszkadzac 
w ùsniãcym?

3. Nazwij pòeticczé strzódczi, jaczé są zastosowóné we wiérzce. Jaczé cechë mô zédżer, 
gwiôzdë, spik w pòdónym sztëczkù?

Ùprôszô sã zédżer ò spòkój
Niech noc gwiôzdë wëgasy
Spik mô strach trzôskù [...] i bãdze sã wierzgólec na łóżkù

4. Dokùńczë zdania słowama z tabelë.

Spik przińdze blós tej, czedë bãdze....................................... Nawetk nômniészi trzôsk .....
........................... i doprowadzëc do tegò, że spik ......................................................................
..................................

mòże gò zepsëc,          baro cëchò

„ nie wëlize tedë ze szparczi i bãdze sã wierzgòlëc w łóżkù”

5. Zdrzë do ramczi  i wpiszë w  tabelã słowa, co pasëją do dobrégò i lëchégò spikù.

cãżczi, fejn, mãczący, zdrów, straszny, 
spòkójny, niespòkójny, słodczi, zmòra, kószmar

Spik

dobri lëchi

6. Napiszë òpòwiôdanié z elementama fantasticznyma. Historjã zacznij tak: Tegò dnia długò 
jô nié mógł ùsnąc. Krącył jem sã w łóżkù, przekłôdôł pòdëszczi, nawetk jô òdemkł òkno. 
Nick nie pòmògło. Jednym razã........
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Mój bùdink

bùdink – familjô - miłota

słowòtwórstwò

miészóny

òglowé:
•	 ùczéń wié, jak wôżnô je familjô dlô kòżdégò człowieka.
dokładné:
ùczéń:
•	 ùwôżno przeczëtô wiérztã  i namalëje do ni òbrôzk;
•	 òpisze, jak sã czëje, czedë nikògò  ni ma doma;
•	 òpòwié, czedë lubi bëc sóm doma, a w jaczich sytuacjach 

brëkùje, żebë bëła z nim familjô; 
•	 dostrzégô, że wiérzta W. Woroszilszczégò dzeli sã na 

dwie czãscë i rozmieje òpisac kòżdą z nich;
•	 ùzasadni, co wedle òsobë, co wëpòwiôdô sã we wiérzce 

je, a co nie je prôwdzëwim bùdinkã;
•	 zapisze związczi wërazowé z jistnikama bùdink i 

atmòsfera.

•	 òpòwiôdanié
•	 òpis
•	 diskusjô
•	 robòta z ksążką.

kôrtë robòtë, òbrôzczi, na chtërnëch są pòkôzóné rozmajité 
relacje we familjach.

wiérzta W. Woroszilszczégò Czas miłotë. 

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:

Pòmòce 
didakticzné:

Zamkłòscë:

Renata Kos
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Propòzycje zadaniów:

1. Przeczëtôj ùwôżno wiérztã i namaluj do niegò òbrôzk. 
2. Co czëjesz, czedë przëchôdôsz ze szkòłë  dodóm, a tam nikògò ni ma?
3. W jaczich sytuacjach lubisz bëc sóm doma, a w jaczich nié? Czedë brëkùjesz, abë béł z tobą 

chtos z familji?
4. Wiérzta W. Woroszilsczégó dzeli sã na dwie czãscë. Pòkôżë ne czãscë i pòwiédz, ò czim je 

kòżdô z nich. Co òznôczô słowò bùdink, chtërno je w kòżdi z tëch czãsców?
5. Co wedle lirëcznégò pòdmiotu je, a co nie je prôwdzëwim dodómã? Czë zgôdzôsz sã z nym 

spòstrzeżenim?
6. Zapiszë w zesziwkù wërazowé sparłãczeniô, chtërné pòwstają, czedë dodôsz do jistnika 

bùdink przëdowniczi z ramczi. W kòżdim wërazowim zwiãzkù pòdczorchnij słowò, chtërno 
je òkresliwóné.

Wërazowé sparłączeniô 

A. Informacje ò wëzdrzatkù bùdinkù, np.:
Òkôzałi bùdink
Wiôldżi bùdink
Piãkny bùdink
Wësoczi bùdink
Parterowi bùdink
Stôri bùdink
Ceglany bùdink
Drewniany bùdink

B. Informacje  ò atmòsferze jakô panëje doma, np.:
Kòmùdny bùdink
Straszny bùdink
Rodzynny bùdink
Przëtulny bùdink
Cepłi bùdink
Jasny bùdink
Serdeczny bùdink

7. Atmòsfera – nastrój, jaczi panëje w òkreslonym placu.
Dobrô   lëchô
Miłô   cãżkô        
Cepłô   kòmùdnô
Serdecznô  przëgnãbiającô    
Rodzynnô  wrogô

8. Napiszë, jakô atmòsfera panëje kòl ce doma.

Wiktor Woroszilsczi (Przekłôd z j. pòlsczégò Renata Kòs)
Czas miłotë

Bùdink – to nié tapétë, nié meble,
nié kąt z żirandolã, òbrôzã.
Bùdink – to tam, gdze, chòcbë pòd gòłim niebã,
lëdze są razã.
[...]
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Òbrôz ògródka w przëchëczim na spòdlim tekstu Alojzégò 
Bùdzysza

ògródk – roscënë - òpis

•	 lëteratura;
•	 gramatika
•	 fleksjô.

miészóny

òglowé:
•	 ùczebny rozmieje òdmieniec czasniczi w ùszłim czasu i 

przińdnym czasu;
•	 ùczebny rozróżniwô dzélë roscënów;
•	 ùczebny rozmieje òpisac farwë kwiatów; 
•	 ùczebny pòtrafi przełożëc tekst z kaszëbsczégò na 

pòlsczi i òpaczno;
pòdrobné:
•	 ùczebny dobiérô pòznóną słowiznã w òpisu swòjégò 

ògródka.

•	 diskùsjô; 
•	 cwiczënczi;
•	 robòta ze zdrzódłowim tekstã.

ùczbòwniczi, kôrtë robòtë.

czëtanié tekstów zdrzódłowich z rozmieniém, szëkanié 
jinformacëjów w teksce, òpis òbrôzka zemi, òdmiana 
czasników w rozmajitëch czasach, stosowanié pòznónëch 
gramaticznëch mòdłów w ùsôdzónëch pisónëch tekstach.

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:

Pòmòce 
didakticzné:

Zamkłòscë:

Małgorzata Kostuch
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Zalécóné nadôwczi abò pëtania:

Alojzy Bùdzisz Mëmczën ògródk
Przë chëczach, na kùńcu do drodżi, leżi ògród ògrodzony dokòła płotã z rëk chłądama 
a wietwiama wëpłotłi, wąsczé, ale czësté ganczi są wëgrabioné a lëlijama òbsadzoné; 
kréze a zôgónczi do kwiatów kalkòwónyma kamieniama òbkrańcowóné. W nim roscą te 
stôroswiecczé chróstë a krze: róże dëbeltowé, bòżé drzéwka, kòle chëczi lëba z biôłégò 
i mòdrégò besa, kòle ganków pôrã krzów, krësber, swiãtojónk, malënów, w nórce czôrny bes 
a drzon. Róże a chróstë mają ju swòje zeloné liczi winion; òd kwiatów przezroczach stoją: 
szëlp, tëlpón, rabarba, lëlije, nôrcëse, sztifmùterczi, szałwija, Oriole wkół westrzédnégò 
kréza, gòzdiczi, nôczetczi, swiéżo zasóné kwiatë czełkùją a ju tutczi wëtikają; pózni 
obaczysz rezédã, astrë, słonieczniczi… Na zôgónkach mëmka sadzëła bób a semienné 
wraczi, zasa: marchew, salôta, cebùlã, piotrëszkã a pesternôk, przë rańce stoji łëczk.
We westrzód tegò wiôldżégò krézu stoji mëmczëna bùcha: na czerwiono farwòwónym 
słupie cemnozelonô kùla, w chtërny całé chëcze a ògród sã szpéglëją. Tatk brzãczi:
- Cëż të wiedno w tim ògrodze madôsz a klemstrëjesz? Të mie blós gnój niszczysz.
Ale krëjamkò òn je bùszny ze swòji Aneczi, że òna to tak rozmieje a wszytko w pòrządkù 
trzimô. A szwernot ti kùrze, chtërna bë sã zdzyrzëła przed jegò òczami w ògród wlezc. Czasã 
òn ùsmiéchającë sã przë nim stoji a mimò wòlë płot głaszcze a smùkô.

1. Wëpiszë z tekstu pòzwë roscënów z mëmczënégò ògródka. Pòdzelë je na kwiatë, 
ògardowiznã, brzôd i jiné.

2. Jaczi farwë są pòdóné kwiôtczi?  Wëbierzë pasowné znankòwniczi.
Róża je ………………………………………...….. .
Gòzdik je …………………………………………. .
Sztifmùterczi są ………….…………………… .
Lëlijô je ……………………….………………….. .
Tëlpón je ……………………..………………….. .
Naczétk je ………………………......………….. .
Nôrcës je ……………………......………………. .
Òrikle są ………………………......…………….. .
Słoniecznik je …………….......……………….. .
Astrë są ……………………......………………… .

3. Napiszë, jak wëzdzrzi waji ògródk. Żlë ni môsz ògardu, napiszë ò nôblëższim cë znónym.
4. Przeczëtôj Mëmczën ògródk i czasniczi w ternym czasu pòstawi w ùszłim czasu.
5. Przeczëtôj Mëmczën ògródk i czasniczi w ternym czasu pòstawi w przińdnym czasu.
6. Przełożë na kaszëbsczi:

W jej ogrodzie rosną piękne, bardzo wysokie czerwone róże. Moja mama lubi tylko 
słoneczniki. Dostałam na imieniny goździki. Musimy latem ogrodzić ogród płotem. Lubię, 
gdy pachnie majowy bez. Wkrótce będą kiełkować kwiaty. Babcia zasiała już marchew, 
sałatę, cebulę, pietruszkę, szczypiorek. Wielobarwne astry zapowiadają jesień.

Bibliografiô:

1. M. Cybulski, R. Wosiak-Śliwa, Ùczimë sã pò kaszëbskù, Gdańsk, 2008.
2. D. Pioch, Òjczëstô mòwa. Ùczbòwnik do nôùczi kaszëbsczégò jãzëka w I klase gimnazjum, 

Gdańsk, 2007.

żôłti, 
zelony, 
mòdri, 
czôrny, 
bruny, 

czerwiony, 
biôłi, 
lilewi
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Jô i mój drëch

wëzdrzatk – ùstôw charakteru – òpisënk 

•	 leksyka;
•	 fonetika;
•	 frazeologiô.

wprowôdzający nowi materiał. 

òglowé:
•	 ùczeń wzbògacywô słowiznã; 
•	 ùczéń ùczbi kaszëbską gôdkã;
pòdrobné:
•	 ùczeń poznôwô słowa ticzącé sã wëzdrzatkù i ùstôwu 

charakteru; 
•	 ùczeń rozmieje ùtwòrzec frazeologiczné związczi; 
•	 ùczeń rozmieje òpisac òbrôzczi.

cwiczënczi w gôdce i pisanim.

kartë robòtë, òdjimczi.

słowa zrzeszoné z wëzdrzatkã i ustôwã charakteru.

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:
Pòmòce 
didakticzné:

Zamkłòscë:

Joanna Lost-Laskowska
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Propozycje zadań abò pëtaniów: 

Òpiszë wëzdrzatk swòjégò drëcha z łôwczi. 

Tok lekcji:

1. Na tôflë wiészóm trzë òdjimczi przedstawiającé rozmajitëch lëdzy.
•	 Co przedstawiają te òdjimczi na tôfle? Òpiszta wëzdrzatk nych lëdzy. Przëmiérné 

òdpòwiedzë: 
•	 Na òdjimkach jô widzã białkã, chtërnô mô czôrné, dłudżé włosë i mòdré òczë. Òna mô môłi 

nos i czerwióné lëpë. Òna je baro szëkòwnô. 
2. Rozdóm wama terô kôrtë robòtë. Dobiérzta słowa, chtërné są pòd tabelką do pasownëch 

môlów w tabelce. (Słowa mògą sã pòwtarzac.) W tabelce: rost, sylwetka, włosë, òczë, 
lëpë, nos. 
Pòd tabelką: ësoczi, nisczi, strzédny, grëbi, ùmiarti, szëkòwny, czôrny, biôłi, lësati, dłudżi, 
krótczi, szari, mòdri, piwny, wiôldżi, môłi, kòcy, czerwiòny, różewi, zadzarty, piegòwaty. 

3. Znómë ju terô słowa, jaczé ticzą sã wëzdrzatkù lëdzy. Czedë bãdzemë chcelë òpòwiedzëc 
ò naszim drëchu, ò tim, jak òn wëzdrzi, mòżemë zwëskac z nëch słów. 

4. Rozdóm wama terô drëgą kôrtã robòtë. Czasã, żelë chce sã powiedzec, jaczi chto je, 
jaczé mô ùstôwë charakteru, przërównuje gò sã do zwiérząt. Pòłączta znankòwniczi 
z jistnikama, tak żebë wëszłë wama znóné frazeologiczné związczi. 

bùszny jak  sowa
ùparti jak  paw
zgniły jak  òsół
robòcy jak  twórz
odważny jak   lew
pòwòlny jak  mrówka
mądri jak  żłów 

5. To sã òbrôzczi z narysowónyma gãbama. Wpiszta w nie pòznóné na dzysdniowi lekcji 
słowa ticzącé sã wezdrzatkù i ùstôwù charakteru (frazeologiczné związczi) waji i waszégò 
drëcha z łôwczi. 

Jô                        Mój drëch 

parłãczné ùstôwë 
(cechy wspólne)
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W kùchni 

kùchnia – gòtowanié - sprzãt kùchenny

•	 fonetika

wprowôdzający nowi materiał. 

òglowé:
•	 ùczéń wzbògacywô słownictwò; 
pòdrobné:
•	 ùczéń poznôwô słowa ticzącé sã  sprzãtów w kùchni i 

gòtowaniégò; 
•	 ùczéń rozmieje napisac przepis//recept. 

cwiczënczi w gôdce i pisanim.

kartë robòtë

słowa zrzeszoné z wëzdrzatkã i ustôwã charakteru.

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:
Pòmòce 
didakticzné:

Zamkłòscë:

Joanna Lost-Laskowska
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Propozycje zadań abò pëtaniów: 

Òpisz wëzdrzatk swòji kùchni. 

Tok lekcji:

1. Dzecë dostôwajã wiôldżi òbrôzk kùchni i w kùwerce słowa, chtërné nazéwają rozmajité 
rzeczë w kùchni:
•	 wëléwk;
•	 zmiwôk;
•	 kùchenka;
•	 maszinka do miãsa;
•	 statczi;
•	 krajownica;
•	 mikrofalowô kùchenka;
•	 elektriczny zbónk;
•	 stół.

Dodatkówò na òbrôzku są namalowóné sztërë òsobë, chtërné cos robią w kùchni, np. 
zmëwają statczi, gòtëją bùlwë, wërzëcają smiecë, wzérają w lodownicã.
Dopasujta słowa do òbrôzka. Pózni doklejta chmùrczi do lëdzy i napiszta w nich, co òni 
mògą do se gadac, np. chłop wzérô w lodownicã i gôdô do białczi „Jô jem baro głodny, 
gdzy je mòje daniô?”
Pò tim dzëcë czëtają, co napisałë. 

2. Móm dlô waji kôrtë robòtë. Kòżdi z waji dostónie (w tabelce są namalowóné wszelaczi 
sprzãtë brëkòwné w kùchni, np. dél do krojeniô, toster, mikser, panewka, wëléwk itp.) 
Dokóńczta zdanie ë wëbiérzta jedén malënk z tabelë, np. wëlewk ùżiwô są do ……….. 
(ùkłôdanie zdań). 

3. Kórbiónka na témã ùlubionégò jestkù. 
•	 A jaczé je waji ùlubioné jestkù?

Np. Jô lubiã młodzowi kùch, bò ………………………..
prażnicã, schabòwi itp.

4. Ùłożimë terô przepis na szabelbón zupã. 
Co mdzemë do ni brëkòwac?(szabelbón, bùlwë, marszew, miãso z kùrë, piotrëszka, 
pieprz, sól, rosołowô kòstka, kùbaba, bòbkówé lëstë, cëbùla)
•	 Pòkrój òbróną marchew, cëbùlã, bùlwë w kostkã.
•	 Wrzëc to do grôpë, dodôj miãso i rosołową kòstkã, wlejë wòdã i gòtuj jednã gòdzënã. 
•	 Pòtémù wrzëc szabelbón i gòtuj dwadzesce minut.
•	 Na kùńcu dodôj natkã piotrëszczi. 
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Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:
Pòmòce 
didakticzné:

Zamkłòscë:

Joanna Lost-Laskowska

Ò kaszëbsczich samòzwãkach ã, ë, ô. Bôjka J. 
Mamelsczégò Gãsë w szkòdze

gãsë – żëtkò - gôdka.

•	 lëtaratura;
•	 gramatika:
•	 fònetika; 
•	 słowòtwórstwò;
•	  fleksjô. 

wprowadzenié nowégò materiału, ùtrwalający 
(ùwdôrzeniowi). 

òglowé:
•	 czëtanié ze zrozmienim tekstu;
•	 szëkanié w teksce brëkòwóny wiédzë;
•	 òpowiôdanié ò sprawach zrzeszonëch z tekstama i na 

spòdlim swòjégò doswiôdczeniô;
pòdrobné:
•	 rozwijanié szëkòwnosce ùwôżnégò słëchaniô;
•	 rozwijanié szëkòwnosce czëtaniô;
•	 ùczba szëkù  wëpòwiôdaniô sã na zadóną témã;
•	 zbiéranié słowiznë; 
•	 cwiczenié bëlnégò czëtaniô i pisaniô;
•	 ùtrwalenié pisenkù pòzwów zwierzãtów;
•	 ùmocnienié logicznégò szëkù mësleniô;
•	 rozwijanié manualnëch szëkòwnosców;
•	 rozwijanié plasticzny ùmëslënë.

pòdającé: wëdowiédny wëkłôd; òbùczającô kôrbiónka; 
òpòwiôdanié; òpis; òbjasnienié abò wëjasnienié.

prakticzné: pòkôz; ùczbienié; metoda prowôdnégò tekstu; 
stôwianié zadaniów do wëkònaniô.

Bôjczi kaszëbsczé J. Mamelskiego; tekst bôjczi Gãsë w 
szkòdze dlô kòżdégò ùcznia; Słownik polsko – kaszubski 
J. Trepczyka; kôrtë prôcë: Tekst z lukama, tabela;  òbrôzczi 
przedstôwiającé zwierzãta; òbrôzczi do farwòwaniô; 
òbrôzczi do pisaniô słów.

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:
Pòmòce 
didakticzné:

Zamkłòscë:

Bożena Merchel        kl. II SP
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Rozwij ùczbë:

1. Òrganizowné czinnoscë.
2. 
c. Jakno wprowadzenié do témë bédëjemë dwùm chãtnym ùcznióm òdegranié scenczi. 

Dostôwają òni kôrtkã z opisã rolë, jaką mają òdegrac: Gôdają ze sobą dwie gãsë, że są 
głodné – dzecë zgadiwajã, ò czim bãdzë bôjka.

d. Przëbôczenié pòznónëch kaszëbsczich samòzwãków (pòkazéwanié całã, pisënk 
i wëmòwa)

3. Czëtanié I
Szkólny czëtô bôjkã J. Mamelsczégò Gãsë w szkòdze

4. Dolmaczenié ë rozumienié tekstu.
•	 Dolmaczënk. 
•	 Òdpòwiédzta na pëtania:

 - Ò czim je gôdka we wiérzce?
 - Co òznôczô rzeczenié: „w szkòdze“
 - Jaczi mòrał mô ta bôjka? Chto nóma przeczëtô mòrał?

5. Czëtanié II tekstu bôjczi pt. Gãsë w szkòdze
•	 przeczëtôj baro ùwôżno tekst i pòdczorchnij w nim kaszëbsczé samòzwãczi

Kôrta prôcë nr 1.

6. Wëpisywanié wërazów z samòwãkama 
•	 Wëpiszcë z tekstu słowa z samòwãkama (apartnô//jindiwidualnô prôca z kôrtą prôcë 

1.a )
 

Pòzwë kaszëbsczé Pòzwë pòlsczé

Ë zëtkò żytko

Ã gãsë gęsi

Ô wiôlgą wielką

•	 Przeczëtôj wëpisóné słowa. Jakô lëtra (samòzwãk) pòlsczi je w môlu kaszëbsczégò 
samòzwãkù.

•	 Strzódlekcjowé cwiczënczi ( 6 min.) :
Zabawa w Gãsë, gãsë dodóm (pol. Gąski, gąski do domu)

7. Òmówienié i zapisanié prawideł pisënkù. Zasadë pisënkù.

 i
ë y
 u

ã ę

ô y - ey
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8. Jindiwidualné dofùlowanié luków we wërazach. (apartnô robòta z kôrtą prôcë 1.a )
•	 w pùsti plac wpiszë lëtrã co felëje:   ã, ë, ô

g...s  pros...
l...s  gùl...k
cel...                 (odpowiedzi: gãs, prosã, lës, celã, gulôk)

9. 
a. Nazwij zwiérzãta, co widzysz na òbrôzkach? ( Òbrôzczi przedstôwiającé zwierzãta)

Kôrta prôcë nr 3.  a, b, c, d, e,

a. Napiszë kaszëbsczé pòzwë na konturach òbrôzków (Òbrôzczi przedstôwiającé zwierzãta)
     Kôrta prôcë nr 4. a, b, c

10. Zakuńczenié. Zagôdczi

Kto wié, co to je?  Samòzwãk to je,
ani o, ani e,   małé kropczi mô dwie
w pólsczim w a  a pòdobny je do e (ë)
zmieniowô sã? (ô)

Kto tã głoskã znaje, 
ten do górë wstaje.

11. Prôca doma.
Naùczta sã na pamiãc jedny zwrotczi wiérztë. 
Tekst wiersza Gãsë w szkòdze

Kôrta prôcë nr 1.

Gãsë w szkòdze   

Czej gãsë jidą w żëtkò
tak mówią do se letkò:
„Żebë le chòc pół kłoska,
żebë chòc pół tam dostac!“

Jak są ju krótkò żëtka,
takô tam jidze gôdka:
„Żebë chòc jeden kłos,
le jeden dôł nôm chtos!“

Czej gãse bëłë w żëce,
dostałë richtich hëcë:
„Kò dwa, trzë, sztërë, szesc,
nôlepi wszëtkò zjesc“.

„Na môłą szkódkã zgòda
mòże dac wiôlgą szkòdã“
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Gęsi w szkodzie (dolmaczënk - tłumaczenie polskie)

Gdy gęsi idą w żyto,
Tak mówią tajemniczo:
„Żeby tak choć pół kłoska,
Żeby choć pół tam dostać.“

Gdy blisko jest już żyto,
wtedy do siebie syczą:
„Żeby choć jeden kłos,
Choć jeden dał nam ktoś.“

Gdy gęsi były w życie, 
znikł umiar w apetycie:
„Aż dwa, trzy, cztetry, sześć,
 Najlepiej wszystko zjeść.“

Daj małej szkodzie zgodę, 
wywołasz wielką szkodę.

Kôrta prôcë 1.  a)

Pòzwë kaszëbsczé Pòzwë pòlsczé

Ë zëtkò

Ã gãsë

Ô wiôlgą

Kôrta prôcë 1. b)

g...s  pros...
l...s  gùl...k
cel...           
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a.

c.b.

d. e.

Kôrta prôcë nr 2.
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Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:
Pòmòce 
didakticzné:

Zamkłòscë:

Joanna Lost-Laskowska

Ò tim, jak toczk stracył zdrok. Ò kaszébsczim 
samòzwãkù ë

òrzechë – zëma – grzëbë – skarbë – żëwnota

•	 gramatika:
•	 fònetika;
•	 słowòtwórstwò;
•	 fleksja.

wprowadzenié nowégò materiału, ùtrwalający 

òglowé:
•	 czëtanié ze zrozmienim tekstu;
•	 szukanié w teksce brëkòwóny wiédzë;
•	 opowiesc ò sprawach zrzeszonëch z tekstama i na 

spòdlim swòjégò doswiadczeniô; 
pòdrobné:
•	 rozwijanié szëkòwnosce uwôżnégò słëchaniô;
•	 rozwijanié szëkòwnosce czëtaniô;
•	 ùczba szëkù  wëpòwiôdaniô sã na zadóną témã; 
•	 zbiéranié słowiznë; 
•	 cwiczenié bëlnégò czëtaniô i pisaniô;
•	 ùmocnienié pisënkù pòzwów zwierzãtów;
•	 ùmocnienié szëkù logicznégò mësleniô;
•	 rozwijanié manualnëch szëkòwnoscë;
•	 rozwijanié plasticzny ùmëslënë.

pòdającé: wëdowiédny wëkłôd; òbùczającô kôrbiónka; 
bôjka; òbjasnienié abò wyjasnienié.

prakticzné: pòkôz, òbserwacjô; ùczbienié; metoda 
prowôdnégò tekstu; stôwianié zadaniów do wëkònaniô.

•	 ksążka z platą CD Òpòwiédz mie bôjkã, wybór tekstów: 
Dušan - Vladislav Paždjerski, tł. D.Pioch;

•	 Słownik polsko – kaszubski J. Trepczyka;
•	 kôrtë prôcë: Tekst z lukama, tabela; 
•	 òbrôzczi przedstôwiającé zwierzãta;
•	 òbrôzczi pisaniô słów;
•	 puzzle z wieszczówką i toczkã.

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:

Pòmòce 
didakticzné:

Bożena Merchel        kl. III SP
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Rozwij ùczbë:

1. Òrganizowóné czinnoscë.
2.  Chcemë sã pòdzelëc na trzë karna. Szkólny rozdô wama pòdzarti na dzéle tekst Ò tim, jak 

toczk stracył zdrok. Przeczëtôj i ùłóż z drëchama dzéle tekstu tak, żebë pòwstała całosc.
•	 Szkólny pòkazywô òdjimczi  wieszczówczi i toczka; przëlepiô do tôflë.

3. Czëtanié I:  Szkólny włączô platkã z tekstã Ò tim, jak toczk stracył zdrok
Ùczniowie slëchają baro ùwòżno.

4. Dolmaczenié i rozmienié tekstu.
•	 Dolmaczënk. (kôrta prôcë nr 1 – b) 
•	 Òdpòwiédzta na zapëtania, ùżëj słów prôwda abò cëgaństwò 
a. Czedës toczk widzôł i béł baro snôżi. .................................
b. Toczk razã z wieszczówkã skôkôł w pòlu. .........................
c. Wieszczówka miała dobrą pamiãc. .....................................
d. Toczk béł zgniłi jak twórz . ................................................
e. Toczk bëł baro żorgòwny. ..................................................
f. Wieszczówka zbiéra òrzechë na zëma. ............................... 
g. Toczk miôł krótką pamiãc. ..................................................

 
5. Czëtanié II tekstu bôjczi pt. Ò tim, jak toczk stracył zdrok

•	 Przeczëtôj baro ùwôżno tekst i pòdczorchnij w nim słowa ze samòzwãkã ë.
•	 Wëpiszëz  tekstu słowa z  samòzwãkã ë i dodôj pòzwë pòlsczé. (apartnô//

jindiwidualnô prôca z kôrtą prôcë nr 3.)
 

kaszëbskô pòzwa pòlskô pòzwa

czedës kiedyś

bëła była

òrzechë orzechy

zëma, zimę

sësziła suszyła

grzëbë grzyby

nigdë nigdy

żëwił żywił

żebës żebyś

skarbë skarby

wëgrzebiwô wygrzebywał

żëwnotë żywności

•	 Przeczëtôj wëpisóné słowa. Jakô lëtra (samòzwãk) pòlskô je w môlu kaszëbsczégò 
samòzwãka.
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6. Strzódlekcjowé cwiczënczi ( 5 min.) :

Zabawa: Dzecë - wieszczówki dostôwają szerpë – ògónczi, jedna feluje – to je toczk. Toczk 
gòni wieszczówczi i bierze ich ògùnczi. Chto stracëł ògùnk, stoi. Chto òstatny  stracëł ògùnk, 
wëgriwô.

7. 
a. Òmówienié i zapisanié prawideł pisënkù. Zasadë pisënkù.

 i
ë y
 u

b. Kaszëbsczi zwãk ë mô swòjã pòzwã. Dowiësz sã, co to je za pòzwã, czej rozwiążesz niżi 
rebus; kôrta prôcë nr 4.

8. Jindiwidualné dofùlowanié luków we wërazach. (apartnô robòta z kôrtą prôcë 1. c )
- w pùsti plac wpiszë lëtrã, co felëje: ë 

9. Ùłożë puzzle (kôrtë z òbrôzkama przedstôwiającëma zwierzãta)
Karta pracy nr 4. a, b.

10. Zakùńczenié    
 

Zagôdka 

Samòzwãk to je,  
małé kropczi mô dwie
a pòdobny je do e (ë)

Kto tã głoska znaje, 
ten do górë wstaje.

11. Prôca doma.
 Namalëjta, jak to przódë bëło z toczkã. Na przińdny ùczbie zrobimë klasowi pòkôzk. 

 Kôrta prôcë nr 1

a. Ò TIM, JAK TOCZK STRACYŁ ZDROK

Czedës, czej toczk jesz widzôł i béł baro snôżi, razã z wieszczówką skôkôł w lese pò 
drzewach. Wieszczówka bëła baro żorgòwnô i zbiéra so òrzechë na zëma, sësziła grzëbë 
i zakòpiwa je w bidelkù w zemi. Mia równak krótką pamiãc. Nigdë nie wiedza, dze mia co 
zagrzebòné.

Toczk béł zgniłi jak twórz i nick nie gromadzył na zëmã, ale za to miôł dobrą pamiãc.
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Òb zëmã chòdzył blós i wëgrzebiwôł to, co wieszczówka so zebrała i tim sã żëwił. Za kôrã 
Pón Bóg rzekł do niegò: 

- Nie bãdzesz miôł zdrokù, żebës nie widzôł, dze wieszczówka chòwie swòje skarbë. Nie 
bãdzesz téż ju skôkôł pò drzewach, leno badzesz rił w zemi i szukôł so żëwnotë. 

b. O TYM JAK KRET UTRACIŁ WZROK (Dolmaczënk, Kôrta prôcë nr 1 – b)
 
Pewnego razu kiedy kret jeszcze widział i był bardzo piękny, razem z wiewiórką skakał 

po drzewach w lesie. Wiewiórka była bardzo zapobiegliwa i zbierała sobie na zimę orzechy, 
suszyła grzyby i zakopywała je w woreczku w ziemi. Miała jednak krótką pamięć. Nigdy nie 
wiedziała, gdzie co zagrzebała.

Kret był leniwy jak tzhórz i nic nie zbierał na zimę, ale miał za to dobrą pamięć. W zimie 
chodził tylko i wygrzebywał to, co wiewiórka sobie zebrała i tym się żywił. Aż w końcu Pan 
Bóg do niego rzekł:

- Za karę nie będziesz miał wzroku, żebyś nie widział, gdzie wiewiórka chowa swoje skarby. 
Nie będziesz ty już skakać po drezwach, tylko będziesz ciężko rył w ziemi i szukał sobie 
pożywienia.     

  
c. Ò TIM, JAK TOCZK STRACYŁ ZDROK

Czed...s, czej toczk jesz widzôł i béł baro snôżi, razã z wieszczówkã skôkôł w lese pò 
drzewach. Wieszczówka b...ła baro żorgòwnô i zbiéra so òrzech... na z...ma, s...sziła grz...b... 
i zakòpiwa je w bidelkù w zemi. Mia równak krótką pamiãc. Nigd... nie wiedza, dze mia co 
zagrzebòné.

Toczk béł zgniłi jak twórz i nick nie gromadzył na z...mã, ale za to miôł dobrą pamiãc.
Òb z...mã chòdzył blós i w...grzebiwôł to, co wieszczówka so zebrała i tim sã ż...wił. Za kôrã 

Pón Bóg rzekł do niegò: 
- Nie bãdzesz miôł zdrokù, żeb...s nie widzôł, dze wieszczówka chòwie swòje skarb.... Nie 

bãdzesz téż ju skôkôł pò drzewach, leno badzesz rił w zemi i szukôł so ż...wnot... . 

Kôrta prôcë nr 2
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Kôrta prôcë nr  3 

Pòzwa kaszëbskô Pòzwa pòlskô
czedës

bëła
òrzechë

zëma,
sësziła
grzëbë
nigdë
żëwił
żebës 
skarbë

wëgrzebiwô
żëwnotë

Karta pracy nr 4 

Rebùsë

I

II

III
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Kôrta prôcë nr 5 (puzzle)

a.  wieszczówka

                 

WIESZCZÓWKA  CHÒWIE  SKARBË 

b. toczk
 

TOCZK  WËGRZEBIWÔŁ  SKARBË
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Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:
Pòmòce 
didakticzné:

Zamkłòscë:

Joanna Lost-Laskowska

Wiôldżi Pòst na Kaszëbach

Wiôldżi Pôst – krzyż – cerpienié – smierc

fònetika;
słowòtwórstwò;

wprowôdzający nowi materiał. 

•	 wëzwëskiwanié wiédzë na témã Wiôldżégò Pòstu na 
Kaszëbach;

•	 twòrzenié zdaniów z wërazama;
•	 cwiczenié kaszëbsczi gôdczi;
•	 òdpòwiadanié na zadóné pëtania;
•	 cwiczënczi w pisanim zdaniów.

•	 głosné czëtanié;
•	 robòta z tekstã.

•	 kôrtë prôcë;
•	 kôrtë z Krziżewą Drogã.

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:

Pòmòce 
didakticzné:

Elżbieta Pryczkowska           kl. III
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Trescë / cyg ùczbë:

1. Dôjta òdpòwiescë na zapitania. Z pierszich lëtrów wszëtczich wërazów dowiéta sã, ò czim 
bądzemë gôdelë  na dzysdniowi lekcëji. Pëtania i odpowiescë:

a. Jak nazéwô sã drëdżi dzéń tidzenia?  (wtórk)
b. Dokùńcz słowa frantówczi: „To je małé, to je wiôldżi, to są ………wszëlczi” 

(instrumeńta)
c. Dokùńcz słowa frantówczi „Na kaszëbsczi swójsczi .........”  (ôrt)
d. Przedòstatny miesądz rokù.  (lëstopadnik)
e. Nôzwëskò autora epòpeji Ò panu Czôrlinsczim co do Pùcka pò sécë jachôł 

(Derdowsczi)
f. Lubi jã zjesc bòcón.  (żaba)
g. Pòdług ni mòżesz sã dowiedzec, jak włączëc kòmpùter.  (instrukcjô)
h. Dërô 40 dni.  (pòst)
i. Widzysz przez nie swiat.  (òczë)
j. Napisôł sétmëtomòwi słowôrz gwar kaszëbsczich.  (Sychta)
k. Z niegò jémë.  (talérz)

HASŁO: Wiôldżi Pòst

2. Zapisujemë na tôflë témã – taką jak hasło.
3. Rozmòwa ò tim, czim je Wiôldzi Pòst? Dlôcze człowiekòwi pòtrzébny je pòst? Co mòżno 

sobie òdmówic? Jak mòżemë pòmóc jinszim? Jaczé są nôbòżénstwa żałobné? 
4. Ukłôdanié słów w dwùch grëpach, na ne, co sã nama parłączą z czims dobrim, pòzytiwnym 

i ne, co są sparłączoné ze smùtkã. Wpiszemë so ne słowa: 

smierc,   cerpienié,  Jezës, miłota,  grzéch,  Bóg,  człowiek,  
mòdlëtwa,  żôl,  kònanié,  nôdzeja,  Marija,  ból,  płacz

Przepiszta je do zesziwkù  w dwùch régach - nad jedną namalëjemë môłi krziż, nad drëgą 
serce.  

5. A terô w plac kropków wpiszta pasowné wërazë. Nôprzód zrobimë to razã i tej kòżdi ù 
sebie. 

mòje grzéchë,  ùlżëc, bëc grzeczny,  pòmagac jinszim,  dobrze sã ùczëc,   słëchac w szkòle

Pón Jezës ùmarł na krziżu za .......................... . 
Chcôłbëm mù ......................... w cerpienim. 
Co mògã zrobic, żebë Jezës sã tak nie mãcził:……………………………………

  
6. Z rozsëpónëch wërazów mùszimë ułożëc zdania i wpisac je pòd spódkã. Ùłożë zdania 

z wëpisónëch niżi wërazów

•	 jô Wczora béł drodze krziżewi na Swiónowie. w 
•	 mama Mòja spiewac piesnie. lubi pòstné
•	 I më so terô zaspiéwómë naszã piesniã ò Bògù Bóg je królã.
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7. Wstawi w plac kropek niżi wëpisóné wërazë. 

Wiôldżi Pòst     szterdzëscë     Drogã Krziżewą     słodkòsców     
Palmòwą     rekòlekcje     Swiãta Wiôldżinocë

........................ na Kaszëbach zaczinô sã Strzodą Pòpielcową. Dërô òn ........................... dni. 
Wiedno w piątk jedzemë na........................... .              W tim czasu staróm sã nie jesc tëli
............................ . Szóstô niedzela je nazéwónô.....................................  . W Wiôldżi Tidzeń 
bądą....................... . Pò pòscë przińdą......................................... pò kaszëbskù zwóné Jastrë .

8. A terô rzeczta mie, co to je Droga Krziżewô. Dze mòżemë spòtkac krziżewé drodżi? Gdze je 
pierszô takô droga? A czë më mòżemë sobie taką drogã przërëchtowac? Tej noprzód dóm 
wama szkice, chtërné ùłożita pòsobicą wedle Krziżewi Drodżi. Kòżdi dostónie kôrtkã i na 
ni przërëchtëje jednã stacjã Drodżi. Na kùńc wszëtczé pòsobicą pòwiesymë. 

Bibliografiô: 

1. K. Kwiatkòwskô i Witold Bòbrowsczi, Twój pierwszi słowôrz,  Gduńsk, 2008.
2. J. Trepczik, Słownik polsko - kaszubski, t.1- 2, Gdańsk, 1994.
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Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:
Pòmòce 
didakticzné:

Zamkłòscë:

Joanna Lost-Laskowska

Chmielno – mòja gmina

Chmielno – legeńdë – turistné atrakcje (chłoscënë)

•	 lëteratura;
•	 fònetika;
•	 słowòtwórstwò.

wprowôdzający nowi materiał. 

Cele zajãców:
•	 cwiczënczi w gôdce i pòdtrzimiwanié rozmòwë;
•	 wzbògôcanié wiédzë ò swòji gminie i òkòlim;
•	 òdczëtëwanié kôrtë;
•	 wëzwëskanié swòji wiédzë ò legeńdach.

robòta z kôrtą

•	 Jinternet;
•	 kôrta.

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:

Pòmòce 
didakticzné:

Elżbieta Pryczkowska           kl. IV
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 Cyg robòtë: 

1. Rozwiąż tãgódkã, a dowiész sã, ò czim mdzemë dzys gôdelë.                             
2. (kôrta prôcë nr 1)

HASŁA: 1. Gòdë; 2. Mòwa; 3. Dim; 4. Stycznik; 5. drãgò; 6. Bòcón; 7. Chléw;  8. Mësz; 9. 
Ridel; 10. Jeséń; 11. Pùrcel; 12. Szkólny; 13. Kòło.

3. Rozmòwa z ùczniama na témã gminë, w chtërny mieszkają. 

•	 Czë wiéta, w jaczi mieszkôta gminie? Co je ji stolëcą?
•	 Jaczé jesz znajeta wsë w waji gminie?
•	 Jaczé miejscowòscë leżą krótkò wajégò dodómù?
•	 W jaczich môta bëté?
•	 Czë znajeta nôzwëska rządców gminë?
•	 Czë wiéta, wiele w gminie mieszkô lëdzy?
•	 Jakô wies je nôwikszô, a jakô je nômiészô?
•	 Pòdôj pòzwë rzéków i jezorów w swóji gminie.
•	 Chto przińdze i naléze na kôrce Chmielno?
•	 Jaczé znajeta legeńdë ò Chmielnie?

4. Dofùlowanim wiédzë na temã gminë je zrëchtowóny tekst. Szkólny głosno czëtô tekst, a 
tej ùczniowie pòsobicą. Szkólny zadôwô pitania sparłãczoné z tekstã (kôrta prôcë nr 2.).

5. Na kùńc pitô: Czë wiéta, dze mòżemë nalezc kôrtã gminë Chmielno?
Szkólny pòdpòwiôdô, że mòżna je nalezc w Jinternece. Żelë je takô mòżnosc, razã szukają, 
żelë nié, tej szkólnô przenôszô ju kôrtë wëdrëkòwóné .  
                   
•	 Na tôblëcë szkólny rozwiesywô kôrtã Kaszëb, na chtërny je widzec miejscowòscë 

gminë Chmielno (kôrta prôcë nr 3.).
•	 Pòwtórzenié czerënków swiata: Wzénik, Zôpôd, Pôłnié, Norda  
                            

6. Szkólny rozwijô wiôldżi sztëk bristolu, na chtërnym namalowóné są kònturë grańców 
gminë Chmielno i niechtërnëch miejscowòsców. 
Ùczniowie je pòprôwiają  mazakã i z òtrzimóny kôrtczi, na chtërny są kaszëbsczé nazwë 
miejscowòsców (Miechùcëno, Kòżëczkòwò, Gôrcz, Ceszenié, Przewóz, Réskòwò, 
Bòrzestowò, Zôwòrë, Bòrzestowskô Hëta) wklejiwają w òdpòwiedny plac nazwë pòlsczé 
(kôrta prôcë nr 4.). 
Wszëtcë razã czëtają nazwë miejscowòsców, pózni czëtają pòjedinczno.                      

7. Na kùńc kòżdi ùczéń dostónie test.  Mùszi gò samòstójno zrobic (kôrta prôcë nr 5.).

Doma: 

Namaluj jedną legeńdã ò Chmielnie i herb gminë.
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Kôrta prôcë nr 1.

Rozwiąż tãgódkã, a dowiész sã, ò czim mdzemë dzys gôdelë.

Chòdzą tej gwiôzdczi.
Jinaczi jãzëk. 
Lecy z kòmina.
Pierszi miesąc. 
Pò pòlsku òznaczô „trudno”. 
Przëniese brata abò sostrã.
Mieszkanié pruchòw. 
Smaczk dlô kòta. 
Pò Kaszëbie w kaszëbsczich nòtach. 
Przińdze pò lece. 
Kaszëbsczi pączk. 
Ùczi w szkòle. 
Twòje „auto”.
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Kôrta prôcë - nr 2.

Przeczëtaj ùwôżno tekst i przetołmaczë gò na pòlsczi jãzëk.

Pierszé wzmianczi ò Chmielnie pochôdają z XIII wiekù, za panowaniô ksążãt Gduńsczégò 
Pòmòrzô.  W Chmielnie mieszkô prawie 2 tësące lëdzy. Całô gmina òbjimô 10 wsòw 
i mieszkô w ni prawie 7 tësãcy mieszkańców. Chmielno je nad jezorama: Biôłé ë Kłodno, 
na zôpôd òd Kartëzów. To je wôżny turistny òstrzódk z wiele penzjónatama, wczasowima 
chëczama ë agrokwatérama. Stądka są znóné keramikòwé wërobinë, bò grónkòwniô je tu 
òd lat. Nôwiãkszé wsë w gminie Chmielno to Miéchùcëno, Gôrcz i Bòrzestowò. Chmielno òd 
1971 rokù je stolecą Rodnë Mòwë.  Legendë ò Chmielnie to: „Ò chmielu”, „Ò Damroce”, „Ò 
zatopionëch zwónach”, „Ò diôbelszczim mòsce”. 

Kôrta prôcë – nr 3. 

BRAK MAPY 
W WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI

KONIECZNIE 
PRAWA AUTORSKIE 

DO MAPY!
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Kôrta prôcë – nr 4.

BRAK MAPY 
W WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI

KONIECZNIE 
PRAWA AUTORSKIE 

DO MAPY!

 

Chmielno
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Kôrta prôcë - nr 5.

( Wëbierzë bëlną òdpòwiedz – szëkôj za nią leno w teksce pòdónym w kôrce nr 2)

1. Z jaczégò wiekù  pòchòdzy pierwszô wzmianka ò Chmielnie?
a. II w;
b. X w;
c. XIII w.

4. Wiele je wsòw w gminie Chmielno?
a. 10;
b. 8;
c. 9.

4. Od jaczégò rokù w Chmielnie je konkurs Rodné Mòwë?
a. 2002 r.;
b. 1871r.;
c. 1989 r.

4. Jaczé nôwiãkszé wsë są w gminie  Chmielno?
a. Gôrcz, Miéchùcëno, Bòrzestowò;
b. Bòrzestowò, Reskòwò,  Kòżëczkòwò;
c. Gôrcz, Miéchùcëno, Zôwòrë.

4. Jaczé są legeńdë ò Chmielnie?
a. „Ò chmielu”,  „Ò stwòrzenim Kaszëb” „Ò Damroce”;
b. „Ò zatopionëch zwónach”, „Ò diôbelszczim mòsce”, „Rôj Maryji”;
c.  „Ò chmielu”, „Ò Damroce”, „Ò zatopionëch zwónach”.

Bibliografiô: 

1. B. Grzędzicki, Chmielno i okolice, Gduńsk, 1980.
2. S. Klimowicz, Gmina Chmielno witô, Chmielno, 2000.
3. K. Kwiatkòwskô i W. Bòbrowsczi, Twój pierwszi słowôrz, Gduńsk, 2008.
4. J. Trepczyk, Słownik polsko - kaszubski, t.1.-2., Gdańsk, 1994.
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Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:
Pòmòce 
didakticzné:

Zamkłòscë:

Joanna Lost-Laskowska

Jastrowi Zajc

zajc – Jastrë – gniôzdo

•	 lëteratura;
•	 fònetika;
•	 słowòtwórstwò.

wprowôdzający nowi materiał. 

òglowé:  
•	 czëtanié tekstu i sztôłcenié rozëmieniô kaszëbsczégò 

jãzëka;
•	 pòznôwanié regionalny literaturë i zwëków;
•	 cwiczenié ùmiejãtnosców: słëchaniô, czëtaniô, gôdczi;
•	 bògacenié kaszëbsczi słowiznë; 
•	 ùmiejãtnosc pòdtrzimiwaniô rozmòwë;       
pòdrobné:
ùczéń miôłbë:
•	 znac tekst Zajcowi kalãdôrz;  
•	 rozmiec wskazac nowé słowa;
•	 rozmiec czëtac i przetołmaczëc kaszëbsczi tekst;
•	 wskazac kaszëbsczé jastrowé zwëczi i wskazac jich 

zjinaczeniô;
•	 dopasowac kaszëbsczé słowa do pòlsczich;
•	  z lëtrów ùłożëc kaszëbsczé słowa;
•	 rozwiązac krzëżówkã.    

•	 prôca z tekstã;
•	 pëtania i òdpòwiedzë;
•	 diskùsjô;
•	 sómnô robòta.

tekst Zajcowi Kalãdôrz, kôrta z cwiczënkama. 

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:

Pòmòce 
didakticzné:

Monika Renowska           kl. SP
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Trescë / cyg ùczbë:

Szkólny rozdaje dzecóm tekst Rómka Drzéżdżónka Zajcowi kalãdôrz. 

„Jak Wa dobrze wiéta, w Jastrowi Pòniedzôłk òd chëczë do chëczë sajdô zajc. Czej òn naléze 
fejn z sanka zrobioné gniôzdkò, tej wkłôdô do niegò darënczi dlô grzecznëch dzecy. Są to 
farwné jaje, bómczi, szokòlôdë, lizaczki a jinszé miodnoscë. Równak, czej gniôzdkò je lëchò 
przërëchtowóné, a dzecë całą zëmã bëłë baro niegrzeczné, tej mògą w nim nalezc leno zajcowé 
bòbczi. (…) Zajc mô spòsób nó to, bë pòznac, czedë Jastra nadchôdają – òn ùwôżno wzérô, co sã 
w lese a na pòlach dzeje. Czej widzy, że słunkò kąsk dłëżi pò niebie wãdrëje, śniegù je corôzka 
mni a na błotkù lód sã topi, tej wié, że zëma òdchôdô a zymk przëchôdô. A przecã razã z zymkã 
Jastra jidą! (…) Czedë òn Widzy, że lëdze z baszkama do kòscoła jidą, tedë je gwës, że nen dzéń 
zwie sã Palmòwą Niedzelą. Pò ni jidą: Wiôldżi Pòniedzôłk, Wiôldżi Wtórk, Wiôlgô Strzoda… - zajc 
je wszëtczé rechùje. (…) Wiôldżi Piątk, Płaczebògã pòzwónym, zajc tak jak lëdze nick nie jé. 
Na pamiątkã Pańsczi Mãczi nawetka stebełka trôwë nie skùbnie. A czedë dzecë z kòszikama 
fùl jadła do kòscoła na swiãcónkã jidą, zajc mùszi sã bëlno do wòji robòtë przërëchtowac – 
farwùje jaje, co mù je kùrë przëniosłë i w kòszu ukłôdô. W Jastrową Niedzelã zajc zjé z zajcową 
a zajączkama swiąteczny frisztëk, a pòtemù òdpòcziwô, żebë na drëdżi dzéń mieć sëłã do kòsza 
dźwiganiô a sajdaniô. Robòtë w Jastowi Pòniedzôłk zajc mô baro, baro wiele òd pòrénuszka. 
Sajdô tu a tam, òd chëczë do chëczv, òd ògrodë do ògrodë, a w gniôzdkach òstôwiô pëszné 
darënczi.  Robi to tak chùtkò, że jesz nich jegò kòl ti robòtë nie widzôł.”

•	 Szkólny czëtô pòwiôstkã dzecóm, a ònë pò nim czëtają jész rôz.
•	 Dzecë szëkają nowich słów w teksce i je dolmaczą.
•	 Dzecë pòdają òdpòwiedz do tekstu, wëmieniwają jastrowé zwëczi.
•	 Szkólny rozdaje cwiczënczi ùcznióm. Dzecë rozwiązëją zadania. Na kùńcu wespół 

sprôwdzają òdpòwiedzë. 
 

Propòzycje cwiczënków abò pëtaniów: 

1. Pëtania do tekstu:
a. Chto przënôszô dzecóm darënczi?
b. Chto dostónie òd zajca darënk, a chto le zajcowé bòbczi?
c. Skądkaż zajc wié, czedë mô rozniesc darënczi dzecóm?
d. Jaczé të znôsz jastrowé zwëczi? Jaczé pòtrafisz pòdac jich zjinaczeniô?

Nazwi słowa pò kaszëbsku (zdrzë tekst):
Palmowa Niedziela - ………………………………….
Kościół - …………………………………..
Kolorowe jajka - ………………………………………..
Czekolada - ……………………………
Cukierki - ……………………………………..

Ùłożë z lëtrów słowa:
rz, ô, d, ã, l, a, k - ………………………………..
n, i, g, o, d, z, ô - …………………………………
s, a, J, ë, r, t - ………………………………………
ò, z, s, k, k, i - ……………………………………...
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Wëkreslë szesc słów:

X S Z A U B M L I K
S W I ã C ò N K A O
G W S A M B Z Y M K
W R Z A J C N D B I
D F R I S Z T ё K H
U P L G N I ô Z D O

Rozwiążë krziżówkã i wëpiszë hasło:

1. Farwùjemë je na swiãcónkã.
2. Jinaczi trus.
3. W Jastrowi Pòniedzôłk knôpi dëgùją nima pò szpérach dzéwczãta.
4. Wiôldzi ………………….. derô szterdzescë dni.
5. W kòszikù ze swiãcónką.
6. Co lëdze przënôszają do kòscoła w Palmòwą Niedzelã?

1. Spòdzewóné òdpòwiedzë abò rozwiązanié zadôń:
a. Òdpòwiedzë do tekstu: 
b. Darënczi przënôszô dzecóm zajc.
c. Zajc dô darënczi grzecznym dzecóm, a bòbczi òstawi dzecóm, co miałë lëchò 

przërëchtowóné gniôzdo.
d. Òn wzérô na przirodã//rodã – czekô, czej przëchôdô zymk.
e. Jastrowé zwëczi, np.: w Jastrową Niedzelã - swiąteczny frisztëk, w Jastrowi 

Pòniedzôłk – dëgùsë i pòléwanié wòdą; czedës zajc wkłôdôł do gniôzda le 
miodnoscë, a dzys – dôrënczi.      

2. Palmòwô Niedzela; kòscół; farwné jaje; szokòlada; bómczi.
3. Słowa ùłożoné z lëtrów: 1. Kalãdôrz; 2. Gniôzdo; 3. Jastrë; 4. Kòszik.
4. Szesc słów: zymk, gniôzdo, bòbczi, zajc, swiãcónka, frisztëk.
5. Òdpòwiedzë do krzyżówczi: 1. Jôjkò; 2. Zajc; 3. Dëgùsë; 4. Pòst; 5. Barónk; 6. Palmë. Hasło: 

Jastrë.

Bibliografiô: 

1. Rómk Drzéżdżónk, Kòmpùtrowé krôsniã. Pòwiôstczi i wiérztczi dlô dzôtków, Gdiniô, 2010.
2. K. Kwiatkòwskô i W. Bòbrowsczi, Twój pierszi słowôrz ,Gduńsk, 2008.
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Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:
Pòmòce 
didakticzné:

Zamkłòscë:

Joanna Lost-Laskowska

„Dze dwùch sã grëze, trzecy sã smieje”– 
mądrô bôjka prôwdę cë pòwie

bôjka – żëcé - mòrôł

•	 lëteratura;
•	 fònetika;
•	 słowòtwórstwò.

wprowôdzający nowi materiał. 

òglowé:  
•	 czëtanié wiérztë - rozëmienié kaszëbsczégò jãzëka;
•	 cwiczenié ùmiejãtnosców bëlnégò czëtaniô pò 

kaszëbskù;
•	 pòznanié nowëch słów;
•	 wëcyganie mòrału z pòwiôstczi;
pòdrobné:
ùczéń miôłbë:
•	 znac wiérztã Trzë psë;  
•	 rozmiec czëtac i przetołmaczëc kaszëbsczi tekst;
•	 dopasowac kaszëbsczé słowa do pòlsczich;
•	  z lëtrów ùłożëc kaszëbsczé słowa;
•	 namalowac swòjégò psa i gò òpisac;
•	 rozmiec dofùlowac zdania;
•	 wëpisac wërazë z kaszëbsczima lëtrama.   

•	 prôca z tekstã (wiérzta);
•	 cwiczënczi;
•	 pëtania i òdpòwiedzë – diskusëjô;
•	 sómnô robòta.

wiérzta Trzë psë, kôrta z cwiczënkama, biôła kôrta do 
malënkù, magnétë.

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:

Pòmòce 
didakticzné:

Monika Renowska           kl. SP
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Trescë / cyg ùczbë:

•	 Szkólny rozdaje dzecóm wiérztã Trzë psë. 

„We wsë to bëło, dzes bliskò Redë,
Dwa psëska głodné – spùszczoné z czedë,

Gnôt z sztëką miãsa ùzdrzałë za plotã,
Jak dzecë gnałë òba za gnôtã,

Bùrk grizł sã z Bùrim, a Bùri z Bùrkã.
(Z nich smiôł sã kôczór z półrocznym kùrkã).

A cze sã grëzłë ò kawał gnôta,
Gnôt wzął pies jiny, co zwôł sã Psota.

Dze dwùch sã grëze, trzecy sã smieje –
Tak sã i w bôjkach, i w żëcym dzeje.”

•	 Dzecë nôprzód czôtają gò pò cëchù, pózni kòżdi czëtô na głos.
•	 Dzecë  dolmaczą tekst na pòlsczi jãzëk.
•	 Szkólny pëtô sã ò mòrôł dokôzu, a dzecë òdpòwiôdają.
•	 Szkólny zadaje pëtania do tekstu, dzecë dôwają òdpòwiedzë.
•	 Szkólny rozdaje cwiczënczi ùcznióm. Dzecë rozwiãzëją zadania. Na kùńcu wiesół 

sprôwdzają òdpòwiedzë. 
•	 Szkólny pëtô sã, chto z ùczniów mô doma psa, abò jaczégò bë chcół miec. Dzecë 

òpôwiôdają  ò swòjëch psach i na kùńcu twòrzą malënk swòjégò czworonoga.
•	 Szkólny na tôflë przëpinô wszëtczé prôce i òceniô robòtã ùczniów.

Propòzycje cwiczënków abò pëtaniów: 

1. Wëpiszë z wiërztë wyrazë z lëtrą:
ë - …………………………………………………………………………………………………
é - …………………………………………………………………………………………………
ã - …………………………………………………………………………………………………
ô - …………………………………………………………………………………………………
ò - …………………………………………………………………………………………………
ù - …………………………………………………………………………………………………

2. Dofùluj zdania. Pòtrzébné słowa nalézesz niżi:
              psëska, drëch, zębë, szmakòtik

Gnôt to nôlepszi ………………………….. psa.
Pies to nôlepszi ……………………………. człowieka.
Mój pies mô òstré ………………………….. .
Pò szasé gnałë trzë ……………………….. .

3. Dolmaczë na pòlsczi jãzëk:
czeda - ……………………..
kùrk - ……………………….
kôczór - ……………………
bôjka -……………………..
żëcé - ……………………..
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4. Wëpiszë miona psów z wiérztë: 1. ………………….; 2. …………………; 3. …………………; 
5. Pòwiédz, ò czim je ta wiérzta?
6. Jaczi mòrôł z ni płënie?
7. Czë të môsz doma psa? Jaczi òn je?
8. Namaluj swòjégò psa (abò wëmëslonégò).

Bibliografiô: 

1. K. Kwiatkòwskô i W. Bòbrowsczi, Twój pierszi słowôrz, Gduńsk, 2008.
2. A. Nôdżel, Trzë psë [w:] W krainie baśni i bajek kaszubskich, Gduńsk, 2009.
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4. Wëpiszë miona psów z wiérztë: 1. ………………….; 2. …………………; 3. …………………; 
5. Pòwiédz, ò czim je ta wiérzta?
6. Jaczi mòrôł z ni płënie?
7. Czë të môsz doma psa? Jaczi òn je?
8. Namaluj swòjégò psa (abò wëmëslonégò).

Bibliografiô: 

1. K. Kwiatkòwskô i W. Bòbrowsczi, Twój pierszi słowôrz, Gduńsk, 2008.
2. A. Nôdżel, Trzë psë [w:] W krainie baśni i bajek kaszubskich, Gduńsk, 2009.

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:
Pòmòce 
didakticzné:

Zamkłòscë:

Joanna Lost-Laskowska

Wanożenié    

wanożnik – wãdrowczik - aùto

•	 kúltura kaszëbsczégò jãzëka. 

ùtrwalający 

òglowé:  
•	 ùtrwalenié wiadomòsców ò wanożenim, transpòrce;
•	 cwiczënczi w gôdce i pisanim;
•	 kòrzistanié z jinfòrmacji;
•	 bògacenié słowiznë;
pòdrobné:
pò skùńczenim ùczbë ùczeń mô:                                                                      
•	 rozmiec sã posługiwac rozkładã jazdë banã, fligrã, 

statkã, aùtobusã;
•	 rozmiec pòzwac  przódë  i terô użiwóné pòjazdë; 
•	 òdgrëwac scenkã;
•	 ùkładac zdania.           

•	 objasnienié;
•	 problemòwô metoda ;
•	 drama.

•	 kôrta robòtë;
•	 rozkład jazdë;
•	 puzzle.

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:

Pòmòce 
didakticzné:

Aneta Wenta               kl. III SP
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 Cyg ùczbë:

1. Wprowadzenié do témë:
Ùłożë zdanié: 

fligrã i Rézujemë statkã banã aùtobusã

2. Złożë puzzle i nalepi  je na kartón:

PUZLE
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POJAZDY

3. Pòzwij  przódë  i terô użiwóny pòjazdë . 
Dzëce pògrëpùjta òbrôzczi i pòzwë pojazdów (przódë  i dzôs), a tej wlepta je 

PÒZWË POJAZDÓW 

przódë: dzys:

diliżans aùtobùs

szlópe skuter śnieżny

żôglówc pasażérny òkrãt

briczka aùto

fùrmónka wôrné aùto

aeroplan fliger

bicykl kòło

beczkòwóz wóz strażacczi

PRZÓDË I DZYS
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Ùłóżta rozmòwã na témã : Kùpujemë biliet. Przedstôwta scenkã. Skòrzëstac mòżna z rozkładu 
jazdë i słowarza. 

SŁOWÔRZ: 
rézowac, pëtanié,  przedac, biliet, rezerwacjô, ban, òsobòwi, pospiéwny,  ekspresowi, peron, 
szinë, szlach, rozkład jazdë, informacëjô, przedzél, banowiszcze

Rozkład jazdë banã

1. Pospiéwny ban ze Gduńska do Szczecëna przez Kòłobrzég - gòdz. 9.15.
2. Pospiéwny ban ze Gduńska do Kòłobrzéga przez Słëpsk - godz. 9.00.
3. Òsobówi ban z Lãbòrga do Pùcka przez Wejerowò - godz. 9.30.

Rozkłôd jazdë aùtobusã

1. Pospiéwny aùtobùs ze Gduńska do Szczecëna przez Kòłobrzég - godz. 9.00
2. Pospiéwny aùtobùs ze Gduńska do Lãbòrga przez Kartuzë - godz. 9.07.
3. Pospiéwny aùtobùs z Gdini do Bëtowa  przez Serakòjce - godz. 9.02.

Rozkłôd rézë òkrãtã 

1. Réza ze Gduńska do Kòłobrzéga - godz. 9.30.
2. Réza ze Gduńska na Hél- godz. 9.00.
3. Réza ze Szczecëna do Kòłobrzéga - godz. 10.45.

Rozkłôd lecënkù fligrã

1. Lot ze Gduńska do Warszawë - godz. 8.45.
2. Lot ze Gduńska do Katowic - godz. 9.00.
3. Lot ze Gduńska do Krakòwa - godz. 9.50. 

4. Pòdsumòwanié ùczbë. Dzëce rozwiązëją rëchùnkòwé zadanié. Malëją widzënk z òkna 
pòjazdu, chtërnym rézowałë w zadaniu nr 4.

5. Wëzgadnijta zadanié:
Fliger lecy ze Gduńska do Szczecëna 120 min. Pospiéwny cuch tã samą drogã przejedze 
2 razë chùtczi, aùtobùs ò 2 gòdzënë dłëżi jak cuch, a statk 2 razë dłëżi jak cuch. Wiele 
gòdzyn zajmie ta réza każdim pòjazdã?
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Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:
Pòmòce 
didakticzné:

Zamkłòscë:

Joanna Lost-Laskowska

Piknik

czas wòlny – wëpòczink - słowizna

•	 leksyka

wprowôdzający nowi materiał. 

òglowé:  
•	 wprowôdzenié  słowiznë;
•	 ùmocnienié  pòznaniô   słowiznë;
•	 ćwiczenié kaszëbsczi gôdczi; 
•	 òdpòwiadanié na pëtania òdnoszącé sã do tekstu;
pòdrobné:
•	 ùczéń  pòznaje nowé  pòzwë;
•	 czëtô i pisze pò kaszëbskù.

•	 kôrbiónka;
•	 robòta z òbrôzkama.

•	 kôrtë robòtë;
•	 plansza z krziżówką;
•	 òbrôzczi.

•	 ùczéń òpowié o tim co mòżna robic na piknikù;
•	 òdpòwiôdô na zapitania.

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:

Pòmòce 
didakticzné:

Zamkłoscë:

Ewa Bal     
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Cyg  ùczbë

Propòzycje zadaniów abò pëtaniów:
1. Ùczéń rozwiązywô krziżówkã.

1. Nié  dzéwczã a …
2. Farwa sniégù.
3. Rosce w ògrodze, mòżna je zrëwac do wazóna.
4. Ùczi w szkòle.
5. Nie wiôldżi, le…
6. Miono waszégò gardu.

2. Szkòlny  pòkôzywô  ùcznióm òbrôzk i prosy, żebë uczniowie òpòwiôdalë, co widzą na tim 
òbrôzku. Co mòżna robic na piknikù, co jesc, w co sã bawic.

3. Z  pòdónëch słowów ùczniowie wëszukiwają i pòdsztrëchiwają na zelono taczé, chtërné 
pasëją do témë.

sok   wòda   mlékò   arbata   chléb   kùch   banana   krëszka   fritczi   malëna   
sér   jabkò   torta   zylc   dil   cytrónë   pùding   cëbùla   nudla

4. Zapisanié słowów w zesziwkù.
5. Jigra

Ùczniowie stoją – pôrã osób trzimô òbrôzczi z nowima słowama. Szkólny gôdô rzeczenié, 
a ùczeń, chtëren mô taczi òbrozk pòkazëje gò, a jinszi ùczniowie  pòwtôrzają głosno, co 
je na òbrôzkù.

Bibliografiô:

1. J. Trepczyk, Słownik polsko – kaszubski, Gdańsk, 1994.
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Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:
Pòmòce 
didakticzné:

Zamkłòscë:

Joanna Lost-Laskowska

Òblubioné zajãca

•	 leksyka

wprowôdzający nowi materiał. 

òglowé:  
•	 wprowôdzenié nowi słowiznë;
•	 zbëlnianié szëkòwnoscë pisënkù;
•	 ùmòcnienié pòznany słowiznë;
pòdrobné:
•	 ùczéń pòznaje nowé pòzwë;
•	 parłãczi pòzwë pòlsczé z kaszëbsczima;
•	 czëtô i pisze pò kaszëbskù.

•	 robòta z òbrôzkama i pòzwama;
•	 òbùczającô kôrbiónka;
•	 samòstójnô badérnô robòta.

•	 òbrôzczi z pòzwama robòscë;
•	 kôrtë robòtë;
•	 rozsëpónka rzeczeniowô.

Temat: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:

Pòmòce 
didakticzné:

Ewa Bal     
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Cyg ùczbë:

Propòzycje zadaniów abò pëtaniów:
Pòznôwanié pòzwów robòscë – szkólny pòkôzëje òbrôzczi, ùczéń òdpòwiadô. co je na tich 
òbrôzkach i ùkłôdô pasowné òbrôzczi z pòzwama.

granié w balã jachanié na kòle czëtanié kòmiksów jigranié na kòmpùtrze 

jachanié na rolkach robienié òdjimków granié na jinstrumentach

Zapisónié w zesziwkù nowi słowiznë.

Rozsëpanka rzeczeniowô. Ùczebny ùkłôdają zdania z rozsëpónëch szlabizów.

w Gra ba nié lã.
na Ja nié ko cha le.

Czë kò nié sów. ta mik
kòm na Ji pù gra trze. nié
rol na Ja kach. cha nié
bie ro jim Ro òd nié ków.
na stru nié Gra jin men tach.

Kôrbiónka ò òblubionëch zajãcach.
Ùczebny òpòwiôdają ò swòjich zajãcach.

Jigra – Jaczi kôrtë ni ma…?  
Szkólny dzeli ùczniów na dwa karna A i B. Wëbróny ùczéń z przëwieszonëch na tôblëcë 
òbrôzków òdwrócywô òbrôzk na drëgą stronã i pëtô sã ùczebnëch z karna B – Jaczi kôrtë ni 
ma…? - pózni zmienienié.

Bibliografiô:

1. J. Trepczyk, Słownik polsko – kaszubski, Gdańsk, 1994

•	 granié w balã
•	 jachanié na kòle
•	 czëtanié kòmiksów
•	 jigranié na komputerze
•	 jachanié na rolkach
•	 robienié òdjimków
•	 granié na jinstrumentach
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Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:
Pòmòce 
didakticzné:

Zamkłòscë:

Joanna Lost-Laskowska

Co romiejesz, a czegò nie rozmiejesz robic?

gadac – grac - jeżdżëc – rozmajitô dzejnota

•	 leksyka;
•	 fònetika;
•	 fleksjô.

wprowôdzający nowi materiał. 

òglowé:  
•	 cwiczenié słëchaniô i rozëmieniô kaszëbsczi gôdczi;
•	 cwiczenié w gôdanim i czëtanim;
•	 òdpòwiôdanié na pëtania; 
•	 bògacenié i rozwijanié słowiznë zrzeszony z 

rozmajitima robòtama;
pòdrobné:
•	 ùczeń wié, co rozmieje robic jegò drëch;
•	 rozmieje ùłożëc zdanie z rozmajitima czasnikama;
•	 ùczeń czëtô ze zrozmienim;
•	 rozmieje zapisac niejedné czasniczi;
•	 znaje zamiona: jô, të, òn,òna.

•	 kôrbiónka;
•	 didakticzné grë (dopasowanié òbrôzka do słowa); 
•	 òpòwiôdanié.

•	 òbrôzczi pòkazëjącé rozmajité dzejnotë;
•	 kôrtë robòtë (tabelka);
•	 tekst dialogù z ùżëcym czasników.

słówka zrzeszoné z lëdzczima robòtama.

Temat: 

Słowa- klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:

Pòmòce 
didakticzné:

Zamkłoscë: 

Katarzyna Cybula     
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Rozwij ùczbë:

Propòzycje zadań abò pëtań:
1. Co wa rozmiejeta robic?
2. Òbzéranié òbrëzków pëkazującëch rozmajité dzejnotë.
3. Ùkłëdanié zdań na pòspòdlim òbrôzków.
4. Co të rozmiejesz robic?
5. Czegò të nie rozmiejesz robic?
6. Dokùńczë zdania:

Jô rozmiejã gadac pò…..
Jô rozmiejã grac na/w….
Jô rozmiejã jeżdżec na….

7. Òdpòwiôdanié na pëtania. Pòznôwanié zajimków: jô, të, òn, òna.
Të rozmiejesz …….?
Jo, jô rozmiejã…..
Nié, jô nie rozmiejã….
Òn/òna nie rozmieje….

8. Ùtrwôliwanié pòznónëch czasników. Dopasëj słowa do òbrôzków.
9. Zapamiãtiwanié czasników.
10. Czëtanié gôdczi Jónka, Staszka i Anë. Chãtné dzecë òdgrëwają role pôstacëjów z òbrôzka.
11. Zadanié dlô wszëtczich. Na pòspôdlim tegò, co gôdają dzecë, dofùluj tabelkã.

tuńcuje,  spiéwô,  
graje, płiwô,  skôcze

spiéwô, biegô, skôcze, 
tuńcuje, graje w 

nogôwą balã, czëtô

graje,  płëwô,  skôcze, 
tuńcuje,  spiéwô,  

biegô

graje na gitarze,  
spiéwô, biegô, skôcze, 

tuńcuje

12. Tabelkã wëpełniwają na pòspôdlim tekstu.
Ana:

Jò nie rozmiejã grac w balã, le rozmiejã grac na gitarze, płëwac i skakac, ale ni mògã 
sã nauczëc tuńcowac i spiewac.

Staszk:
A jô rozmiejã  spiewac, le  nie rozmiejã płëwac, grac w balã, tuńcowac i skakac, bò 
móm móm chòrą nogã. Ale na gitarze téż grajã.

Jónk:
Hi, hi…
Jô rozmiejã grac w balã, skakac, płëwac, le nie rozmiejã spiewac, grac na gitarze i 
tuńcowac, bò mie sã nie chce.
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Graje w balã
Graje na 
gitarze

Spiéwô Tuńcuje Płëwô Skôcze

Ana
Jónk

Staszk
Jo – V      nié - X

Bibliografiô:

1. Trepczyk J., Słownik polsko - kaszubski, Gdańsk, 1994.

biegac grac na gitarze grac na pianinie płëwac

grac w nogòwą balã jeżdżëc na kòle jeżdżëc na kòniu jeżdżëc na òsle

grac 
w kòszową balã

skakac spiéwac tuńcowac gadac
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Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:
Pòmòce 
didakticzné:

Zamkłòscë:

Joanna Lost-Laskowska

Co mómë na se wcëgnąc?

ruchna - òbléc - farwë 

•	 leksyka;
•	 fònetika.

wprowôdzający nowi materiał. 

òglowé:  
•	 cwiczenié słëchaniô i rozëmieniô kaszëbsczi gôdczi;
•	 cwiczenié w gôdanim i czëtanim;
•	 òdpòwiôdanié na pëtania i zadôwónié pitaniów;
•	 bògacenié i rozwijanié słowiznë zrzeszony z 

òbleczënkòma;
pòdrobné:
•	 ùczeń wié, jak sã nazëwają rozmajité ruchna;
•	 rozmieje òpòwiadac ò swòjim przëodzéwkù;
•	 ùczeń czëtô ze zrozmienim;
•	 rozmieje zapisac pòzwë òbùców;
•	 malëje swòjegò drëcha.

•	 kôrbiónka;
•	 didakticzné grë (dopasowanié òbròzka do słowa);
•	 òpòwiôdanié;
•	 malowanié.

•	 òbrôzczi pòkazëjącé rozmajité ruchna;
•	 tekstë z dialogama (rozmòwa dzecy ò òbleczënkach); 
•	 òbrôzczi do malowaniô.

słówka zrzeszoné z òbùcém.

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:

Pòmòce 
didakticzné:

Zamkłoscë: 

Katarzyna Cybula 
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Rozwij ùczbë

Propòzycje zadań abò pëtań:
1. Co to są za ruchna?
2. Òbzéranié òbrôzków z rozmajitëma òbleczënkama – nazëwanié jich. Dopasëj słowa do 

òbrôzków.
3. Ùkłôdanié òbrôzków i pòdpisywanié jich pòzwów.
4. Napiszë, co pierze mëma Jónka?
5. Co mô òbùté twój drëch?
6. Czëtanié gôdczi dzedzy: Jónka, Staszka, Michôła i Anë. (Komiks.) Wëzgôdnij, chto jak sã 

nazëwô? Chãtné dzecë òdgrëwają role pòstacëjów z òbrôzka.
7. Malowanié òbrôzka pt. Mój drëch i jô.
8. Òdpòwiôdanié na pëtania.
9. Ùtrwôliwanié i zapamiãtëwanié pòznónëch słów.

Spòdzéwóné òdpòwiedzë czë rozwiązanié zadań:

10.  Dzecë na pòspòdlim òbrôzków gôdają - co to są za ruchna?
To je bluza.
To je kléd/sëkniô.
To je kòszla.
To je cwéter/jaka.
To są bùksë – dżinsë.
To są adidasë.
To są bótë na hawsacach. 
To są stréfle.

11. Dokùńczë zdanie.
Dzysò mëma Jónka pierze…

12. Dzecë w łôwkach gôdają, co mają dzysô òblokłé.
Mój drëch mô òbklołé…

13. Czëtanié gôdczi. 

Michôł Jónk Ana           Staszk
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14. Malowanié òbròzka Mój drëch i jô

bluza
kléd / sëkniô
kòszla
cwéter / jaka
bùksë - dżinsë
adidasë
bótë na 
hawsacach
stréfla
piérnica 

Dzysô mòja mëma pierze: mòdré buksë, biôłą kòszlã, zeloné stréfle i żôłti kléd.
Mëma Jónka pierze ………………………
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Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:
Pòmòce 
didakticzné:

Zamkłòscë:

Joanna Lost-Laskowska

Dbòmë ò higienã

•	 fònetika;
•	 kùltura kaszëbsczégò jãzëka.

•	 wprowôdzający nowi materiał.
•	 ùgwësnienié pòzwów dzélów cała, farwów. 

òglowé:  
•	 wprowadzenié pòzwów rzeczów, chtërne są w kąpnicë 
pòdrobné:
•	 swiąda, jak dbac ò swòją czëstosc cała;
•	 jaczi znaczënk mô higiena dlô zdrowia.

•	 kôrbiónka, 
•	 wëzgôdczi, 
•	 prakticzné cwiczënczi, 
•	 nôùka piosenczi.

rãcznik, mëdło, słómczi, szczotka do rãków, szczoteczka do 
zãbów, pasta do zãbów, grzebiéń, szwama, zdrzadło. misczi 
do mëcô, pupci, òbrôzczi, do farbowani, platka i ksążka 
Piesnie Rodny Zemi.

Temat: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:

Pòmòce 
didakticzné:

Cecylia Kropidłowska                                                      2h
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Zamkłoscë:

1. Marzëbiónka nôpiérwi sã witô, a pòtemù gôdô:
Dzysô bãdzemë gôdelë ò tim, jak dbómë ò czëstosc cała. Na pòczątkù bãdze takô jigra, 
gdze bãdzeta mùszelë pòdczôdac do ti taszë i wëbrac jedną rzecz. Ni mòżna ti rzeczë 
wëjąc, ani òbezdrzec, blós maklac, ni mòżna rzec, jak òna sã  zwie. Pòtemù ją òpiszeta, 
jakô òna je, np.: długô, krótkô, miãtkô, cwiardô. Reszta klasë bãdze zgadiwô, co to je? 
Dzecë wedle rédżi pòdchôdają, wbijają i òpisëją rzecz. Pò zgadniãcym pòzwë rzeczë, 
chãtné dzecë układają całé zdania: To je mëdło. Òno służi do mëcô. Òno je cwiardé i biôłé. 
Pòstãpno dzeckò wiészô òbrôzk mëdła na tôblëcã, a szkólny pòzwã tegò przibòru. 
W taszë bãdą: mëdło, rãcznik, szczotka do rãków, szczoteczka do zãbów, pasta do zãbów, 
grzebiéń, szwama, zdrzadło. 

2. Rozdanié dzecóm òbrôzków, na chtërnëch je kątnica. Zadanié zanôlégô na dorësowaniô 
felującëch czãscë przyborów, a późni pofarbòwani ilustracji.

3. Kôrbiónka
Më dzysô gôdelë  ò przyborach, chtërné są w kąpnicë, ale më mùszimë rzeknąc, dlôcze 
i czedë më ùżiwómë te przibòrë. Dzecë przëbôcziwają, w jaczich sytuacjach mëją rãce : 
przed jedzenim, pò jigrach, pò dotikanim zwierzów, pò robòce, przed spaniém .
Gôdka téż ò tim, jak wôżné je mëcé zãbów.

4. Zôbawa Bąble z mëdlënów 
Dzecë riwkùją szaré mëdło do misczi z wòdą i bąblają. Późni naléwają mëdlënë do swòjich 
kùbków, biorą słómczi i jidą przed szkòłã. Kòżdé dzeckò robi bąbelczi z mëdlënów przez 
słómczi i òbserwëją jich farwë.
Domòwô robòta : Przëniesc na pòstãpną ùczbã swòje pùpczi i kąpnicowé przibòrë.

Drëdżi dzél ùczbë.

1. Ùgwësnienié wiadłów z ùszłi ùczbë (pòzwë kąpnicowëch przyborów).
Szkólny prezentëje pòzwã rzeczë, a dzeckò szukô pasowny rësunk. Całô klasa głosno 
pòwtórziwô: To je grzebiéń. To je rãcznik. To je szczoteczka do zãbów.

2. Zapòznanié z piosenką Kątnica, sł. E. Prëczkòwsczi, mùzyka J. Stachùrsczi.
Nôùka I sztrofczi tekstu i spiéwù przez rësunkòwé znaczni.
Szkólny mô przërëchtowóné pasowné céchùnczi do tekstu.

3. Robòta z tekstã przërëchtowónym przez szkólnégò.
Kòżdi ùczeń mô swòjã pùpkã i kąpnicowé przibòrë na łôwce: môłô miskã, mëdło, szwama, 
pasta i szczoteczka do zãbów, rãcznik, grzebiéń.
Jeden rôz szkólny czëtô całi tekst. Pózni dzecë wëkònują rësznotë wedle czëtónégò 
òpòwiadania.
Mòja pùpka dzysô je baro redosnô. Òb całi dzéń bëlno bawiła sã z jinszima pupkami bùten 
w piôskòwi kasce. Pòd wieczór przëszła dodóm, bò ju béł czas do spaniô. Nôpiérwi szła do 
kąpnicë, tam wzãła w jedną rãkã mëdło, a w druga szwamã i ją mòckò namëdlëła. Zaczãła 
mëc: gãbã, ùszë, szëjã, ramiona, brzëch i nodżi. Pò ùmëcym wzãła rãcznik i sã dobrze 
wësëszëła. Pòtemù nałożëła  pastã na szczoteczkã i  ùmëła zãbë, czesta wòdą wëpłukała 
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gãbã. Terô wzãła do rãcë grzeb, ùczesała włosë. Kù reszce przëzdrzała sã w zdrzadle i 
rzekła „ Ale jem jô snôżô! Terô mògã jic spac”. Jak rzekła tak zrobiëła.

Bibliografiô:

1. E. Gołąbk, Kaszëbszci słowôrz normatiwny, Gdańsk, 2005.
2. J. Trepczik, Słownik polsko-kaszubski, Gdańsk, 1994.
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Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:
Pòmòce 
didakticzné:

Zamkłòscë:

Joanna Lost-Laskowska

Przedstôwiómë sã

pòzwa – miono - lëdze.

•	 fònetika;
•	 kùltura kaszëbsczègò jãzëka.

wprowôdzający nowi materiał. 

òglowé:  
•	 zapòznanié z kaszëbsczim brzëmienim gwôsnëch 

mionów;
pòdrobné:
•	 wskôzanié na szlachòwnotë i nierównoscë w pòlsczim i 

kaszëbsczim brzëmienim mionów ; 
•	 zdrobnienia kaszëbsczich  mionów.

•	 kôrbiónka;
•	 dwùgôdka;
•	 nôuka piosenczi;
•	 nôuka mionów.

•	 òbrózczi do farwòwaniégò;
•	 kartczi z mionama dzeców do òzdóbianiégò;
•	 pùpka Marzëbiónka.

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:

Pòmòce 
didakticzné:

Dorota Kutella-Burcon
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Zamkłoscë: 

1. Pòwitanié:
Pùpka Marzëbiónka gôdô: Witôjta dzecë! - Jô sã zwiã Marzëbiónka, pò pòlskù stokrotka. 
Jaczé są waji miona? (Dzecë gôdają swòje miona pò pòlskù, szkólny dolmaczi pò 
kaszëbskù, dzecë pò nim pòwtôrzają).

2. Zdobienié kartków z mionama:
Szkólny rozdôwô przërichtowóné kôrtczi z mionama dzeców, chtërné òne òzdôbiają.

3. Nôuka piosenczi:
Pùpka Marzëbiónka spiéwô (na nutã Jesmë jagódczi)  

Jô jem Marzëbiónka
Małô Marzëbiónka
Jô tu przëszła do was
Witóm waji tu.
Jô jem Marzëbiónka
Małô Marzëbiónka
Jô tu przëszla do was
Witóm wszëtczich tu.

4. Dzecë przedstôwiają sã spiéwająco. (W pòstãpnëch zwrotkach dzecë w plac miona 
Marzëbiónka wstôwiaja swòje, kòżdé spiéwô ò se)

5. Dzecë zadôwają sobie pitania w pôrach:
- Jak të sã zwiesz?
- Jô sã zwiã………..
- Jaczé je twòje miono?
- Mòje miono je…………..

6. Farwòwanié òbrôzka Marzëbiónczi. (Dzecë farwùją òbrôzk, niżi w ramce malëją sebie.)

Bibliografiô:

1. J. Trepczik,  Słownik polsko-kaszubski, Gdańsk, 1994.
2. E. Gòłąbk, Kaszëbsczi słowôrz normatiwny, Gdańsk, 2005.
3. Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka. Rok 2008, Gdańsk, 2008.
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Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:
Pòmòce 
didakticzné:

Zamkłòscë:

Joanna Lost-Laskowska

Mòja rodzëna

dzecë – dodóm- rodzëna

•	 fònetika;
•	 kùltura kaszëbsczègò jãzëka.

•	 ùgwësniajacy wczasniészé wiadła;
•	 wprowôdzający nowi materiał. 

òglowé:  
•	 pòznôwanié nowich słowów - pòzwów nôleżników 

rodzëznë;
pòdrobné:
•	 wskôzanié na szlachòwnotë i nierównoscë w pòlsczim i 

kaszëbsczim brzëmieniu nowich słowów. 

•	 kôrbiónka;
•	 dwùgôdka;
•	 nôuka piosenczi;
•	 nôuka pòzwów nôleżników rodzënë.

•	 òbrózk łączi z marzëbiónkama;
•	 wiôldżé nôpisë pòzwów nôleżników rodzëznë z 

òbrôzkama;
•	 pùpka Marzëbiónka.

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:

Pòmòce 
didakticzné:

Dorota Kutella-Burcon
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Zamkłoscë: 

1. Pòwitanié: Pùpka Marzëbiónka gôdô: - Witôjta dzecë! - Czë wa pamiãtôta, jak jô sã zwiã?
Przëpòmnijta mie terô, jaczé są waje miona (dzecë gôdają swòje miona ).

2. Spiéwanié piosenczi z ùszłi ùczbë

Jô jem Marzëbiónka
Małô Marzëbiónka
Jô tu przëszła do was
Witóm waji tu.
Jô jem Marzëbiónka
Małô Marzëbiónka
Jô tu przëszla do was
Witóm wszëtczich tu.

3. Marzëbiónka pòkôzywô òdjimk łączi, pitô dzecë, co òne widzą na òbrôzkù. Ùczniowie 
òpòwiôdają pò pòlskù.

Marzëbiónka òpòwiôdô:
Terô jô wama òpòwiém, co je na tim òdjimkù, bò jô do waji stądka przëszła. To pò prôwdze 
je łąka, tak jak wa mie rzeklë. W tim môlu je mój dodóm, òn je baro snôżi. Tam mieszkô 
mòja rodzëna: starka i stark, mëma i tatk, sostrë i bracynowie.Wszëtcë  baro szlachùjemë 
za sobą.
Czë wama widzy sã mój dodóm?

4. Nôuka piosenczi: Pùpka Marzëbiónka spiéwô (na nutã Jesmë jagódczi)  

Rodzëna ta mòja
Mieszkô na łące
Mëma i mój tatk
Sostra i brat
Mòja starszô sostra
Je mie baro dobrô
A mój stark
Mie bôjczi òpòwiôdô wcyg.

5. Marzëbiónka pitô: Pòwiédzta mie dzecë, chto mieszkô z wama doma? (Dzecë gôdają pò 
pòlskù, szkólny dolmaczi pò kaszëbskù, dzecë pò nim pòwtôrzają i przëwieszają òbrôzczi 
z pòzwama na tôflë.)

6. Dzecë malëją swòich blisczich, na kùńc gôdają kògò namalowałë.

Bibiografiô:

1. J. Trepczik,  Słownik polsko-kaszubski, Gdańsk, 1994.
2. E. Gòłąbk, Kaszëbsczi słowôrz normatiwny, Gdańsk, 2005.
3. Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka. Rok 2008, Gdańsk, 2008.
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Jô

rys. D. Kutella-Burcon
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Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:
Pòmòce 
didakticzné:

Zamkłòscë:

Joanna Lost-Laskowska

Jaczi je mój ùlubiony dzéń w rokù?

bal przezeblôkańców – Walãtinczi – Dzéń Dzecka

•	 leksyka.

wprowôdzający nowi materiał. 

òglowé:  
•	 cwiczenié słëchaniô i rozmieniô kaszëbsczich 

pëtaniów;
•	 cwiczenié kaszëbsczi gôdczi, òdpòwiôdanié na pëtania;
•	 bògacenié i rozwijanié słowiznë;
pòdrobné:
•	 ùczeń wié, czedë je Dzéń Dzecka;
•	 rozmieje wëmienic jegò ùlubioną pòstacëjã z bôjczi abò 

filmù;
•	 ùczniowie  rozmieją kòjarzëc słowa.

•	 kôrbiónka;
•	 zabawë;
•	 didakticzné grë.

•	 kôrtë robòtë;
•	 wiérzta;
•	 òbrôzczi

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:

Pòmòce 
didakticzné:

Anna Reiter                                                     1-2h
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Bédënczi zadaniów abò pëtaniów:

1. Jaczé są òsoblëwé dni w rokù?
2. Czë wa wiéta, czëde je np. Dzéń Dzecka?
3. Kôrbiónka ò różnëch pòstacëjach z bôjków i filmów. Szkólny pòkazëje òbrôzczi i sã pitô, 

chto na nich je? Co mòżna rzec ò tich pòstacjach? Chto bë chcòł sã ùtożsamic z jakąs z nich?

   

PRAWA AUTORSKIE
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4. Namaluj swój wëbróny strój i larwã (maskã), w jaczi chcôłbës wëstąpic na balu. W 3 
zdaniach òpisz, czemù.

5. Z farwnëch kôrtów wëtnij (zrobi) walãtinkã i napisz w ni żëczbë (wiérzta) do dzewùsa 
(knôpa):

 „Róże są czerwóné,
Mòdrôczi są mòdré,
Miód je słodczi,
A më sã kòchómë jak 2 janiółczi.

6. Z rozsëpónczi wërazowi wëbierz i kòłã òbtocz na czerwóno te słowa, chtërné parłãczą sã 
tobie z Dniã Zakòchónëch.

sniég                           słuńce                                   miłota                             redosc

           snieżélc                                      kòło                                      pôra

serce                        lato                                     gromicznik                            gwiôzdor

              shrek                              pòdarczi                                    kwiatë

lëstë                             kino                                        kùsk                                        szkòła

Z wëbrónym słowã ùłóż 1 zdanié.

7. Do pòdónëch òbrôzków dopasuj wërazë z ramczi (pasowné do dnia dzecka):

 

auto bòrchel pizza ksążka pùpa lodë
délëk na 

kòłach
płëwanié darënczi kòmpùter jałówczi 

BRAKUJE
RYSUNKU Z LODAMI
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8. Przeskakùjąc co drëgą lëtrã, òbôcz, jaczé darënczi dlô dzecy sã tam schòwałë

K A Ò H M W P I Ù S T N E Z R J L Z I C Z D A E C G Z Q I B L A 

O F D R Ë U B N Ù S M V C F Z P I T K Y Ù G C A H L Ë  R

9. Dofùluj zdania:
Lubiã bal przezeblôkańców, bò ………………………………………………………….. 
W Dzéń Zakòchónëch mògã …………………………………………………………… .
Z Dniã Dzecka parłãczi mie sã ……………………………………………………….. .

10. Zadanié dlô chãtnëch dzecy. Pòłącz lëczbë òd 1 do 88.

BRAKUJE TEGO RYSUNKU
PRAWA AUTORSKIE!



137

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:
Pòmòce 
didakticzné:

Zamkłòscë:

Joanna Lost-Laskowska

Mój nôlepszi zwiérz

zwierzãta – tiralc – farwë - słowizna

•	 leksyka.

wprowôdzający nowi materiał. 

òglowé:  
•	 cwiczenié słëchaniô i rozmieniô kaszëbsczich 

pëtaniów;
•	 cwiczenié kaszëbsczi gôdczi, òdpòwiôdanié na pëtania;
•	 bògacenié i rozwijanié słowiznë;
pòdrobné:
•	 ùczeń wié, chto to je tiralc;
•	 rozmieje wëmienic jegò ùlubioné zwiérzã;
•	 ùczniowie  rozmieją rzec, jaczi farwë je nen zwiérz.

•	 kôrbiónka;
•	 zabawë;
•	 didakticzné grë.

•	 kôrtë robòtë;
•	 kòmiks;
•	 òbrôzczi

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:

Pòmòce 
didakticzné:

Anna Reiter                                                     
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Bédënczi zadaniów abò pëtaniów:

1. Jaczé zwierzãta są w wajim gòspòdarstwie domòwim?
2. Czë wa wiéta, dze trzeba z nima jic, czedë zachòrzëją?

3. Kôrbiónka ò różnëch zwierzãtach, jaczé dzece widzą na òbrôzkù.
4. Napisz trzë zdania ò swòjim ùlubionym zwierzëcu.
5. Przeczëtôj kòmiks i òpòwiédz, co sã stało.
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6. Òblicz, napisz lëczbë i pòmaluj tak, abë papùga mia richtich farwã.
2 + 1 = ………3………… =  lilewi
5 + 3 = ………………….. = żôłti
3 + 3 = ………………….. = zelony
7 + 2 = ………………….. = różewi
8 – 3 = …………………... = czerwòny
5 – 1 = …………………... = òranżowi
3 – 1 = ……………………= bruny
4 – 3 = ……………………= szari

7. Dokùńcz zdania:
a) Tusz je farwë …………………..........................................................................................………… .
b) Lës je ……………………...........................................................................................……………… .
c) Farwnô mòże bëc …….........................................................………………………………………….. .
d) Czôrno – biôłô je …………...................................................................................……………….. .
e) W mòrzu płëwają ………….....................................................................................………………. .
f) Tiralc je wzëwóny, czej ………………………...................……………………………………………... .
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Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:
Pòmòce 
didakticzné:

Zamkłòscë:

Joanna Lost-Laskowska

Jak sã witómë? 

Jak sã witómë? 

•	 fònetika, 
•	 kùltura kaszëbsczégò jãzëka.

miészóny.  

òglowé:  
•	 zapòznanié z kaszëbsczima przëwitënkama i 

òddzãkòwaniama; 
pòdrobné:
•	 wskôzanié na różné kaszëbsczé pòzdrowienia swiecczé 

i katolëcczé;
•	 ùswiadomienié różnych przëwitënków w leżnoscë òd 

òsobë, do chtërny są sczerowóné.

•	 kôrbiónka, 
•	 dwùgôdka, 
•	 jigra-drama, 
•	 nôuka wiérzta.

•	 pacynka Marzëbiónczi
•	 òbrôzczi przedstawiającé różné òsobë;

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:

Pòmòce 
didakticzné:

Barbara Szuta                                                     
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Zamkłoscë: 

1. Pòwtórzenié z ùczbë ò mionach. 
*Marzëbiónka pitô: 
•	 Czë wa pamiãtôta mòje miono? To më razã zaspiewómë piosenkã ò przedstôwianim 

sã. (na nótã „Jesmë jagódczi”).
Jô jem Marzëbiónka, małô Marzëbiónka.
Jô tu przëszła do was; witóm waji tu.
Jô jem Marzëbiónka, małô Marzëbiónka.
Jô tu przëszła do was; witóm wszëtczich tu.

•	 A terô przëbôczta mie waje miona, jak wa sã zwiéta? (Dzecë pòsobicą òdpòwiôdają). 
•	 A terô jô bãdã pòkazëwac òsobã z klasë, a wa pòwiedzta ji miono. (Chwôlã dzecë, że 

zapamiãtałë tëli mionów). 
2. Wprowadzenié w témã.

Lëdze, chtërny sã spòtikają, witają sã ze sobą. Òsoblëwie ti, chtërnëch cos parłãczi. 
Przëwitanié mòżna pòwiedzec słowama abò gestama. Më dzys na ùczbie pòznómë fòrmë 
pòzdrowieniów i òddzãkòwaniów. 
- Pòwiedzta mie: 
- Jak wa sã przëwitelë ze swòją szkólną? 
- Jak wa sã witôta z drëszką abò drëchã? 
- A czedë wchôdô starka abò tatk z robòtë? 
- A jak wa bë przëwitelë ksãdza abò klôsztornicã? 
(Dzecë òdpòwiôdają pò pòlskù - szkólnô dolmaczi, jak to je pò kaszëbskù - dzecë 
powtarzają - Dobri dzéń!
- Czesc!
- Witóm!
- Witôjce, starkò, tatkù!
- Niech bãdze pòchwôlóny Jezës Christus. Na wieczi wieków. Amen.)

3. Dramòwô jigra.
Chãtné dzecë wëbiérają so role i òdgriwają zjilustrowóné scenczi pòwitaniô. (Wëbiérają  
òbrôzczi z pòstacama, chtërné bãdą òdgriwac w pôrach – doczepnik 1.). 

4. Òddzãkòwania.
*Wa ju wiéta, jak je nót sã przëwitac, a terô Marzëbiónka pòwie wama, jak je nót sã 
òddzãkòwac; gôdómë – Do ùzdrzeniô! Czesc! Żegnôj! Òstańta z Bògã (Dzecë pòwtôrzają 
pò szkólny.).

5. Ùmòcnienié – wiérzta J. Wëbieralsczégò  Czarzoné słowa (ùriwk). dolm. B. Szuta.
Jô wiedno dobri jem
I gôdóm - dobri dzéń,
Bò jô kòżdi dzéń
Bë chcôł dobri miec.
A czej idã òd Geni
Gôdóm ji do ùzdrzeniô,
Bò przë òdwitanim
To tak gôdô sã.

Bibliografiô:

1. Trepczik J., Słowôrz pòlskò – kaszëbsczi, Gduńsk, 1994.
2. J. Wëbiéralskô, Czarzoné słowa.
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Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:
Pòmòce 
didakticzné:

Zamkłòscë:

Joanna Lost-Laskowska

Wiesołé malowanié  

farwa – tãga - deszcz 

•	 fònetika, 
•	 kùltura kaszëbsczégò jãzëka.

wprowôdzający nowi materiał.   

òglowé:  
•	 zapòznanié z kaszëbsczima pòzwama farwów; 
pòdrobné:
•	 wskôzanié na juwernotë i apartnoscë w pòlsczich i 

kaszëbsczich pòzwach farwów.

•	 kôrbiónka, 
•	 dwùgôdka, 
•	 wëzgôdczi, 
•	 nôuka piosenczi.

•	 pacynka Marzëbiónczi, òdjimk i òbrôzk tãdżi, 
wëzgôdczi, wzór Marzeëbiónczi i tãdżi do 
farwòwaniégò; 

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:

Pòmòce 
didakticzné:

Barbara Szuta                                                     
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Zamkłoscë:

1. Przëwitanié i  wprowadzenié w témã.
- Dobri dzéń! Witôjta dzecë!
*Marzëbiónka pòwie wam wëzgôdkã: 

Co to je? Farwny mòst na niebie
Zjawił sã pò deszczu,
Maluje gò słuńce
Le nich pò nim nie przeńdze? (Tãga)

(Dzecë òdpòwiôdają pò pòlskù - szkólny dolmaczi pò kaszëbskù - dzecë pòwtôrzają). 
2. Kôrbiónka - a terô ùwôżno pòsłuchôjta kôrbiónczi ò tãdze (szkólny czëtô kôrbiónkã Tãga 

w kroplë deszczu na spòdlim dokôzu Hanë Zdzëtowiecczi, dolm. B. Szuta (doczepnik 1).
- Jaczé je wiodro w ti kôrbiónce, chtërną wa słëchelë?
- Co dzecë narôz ùzdrzałë?
- Co dzecë zrobiłë, czej przestôł padac deszcz? 
- Co dzecë ùzdrzałë, czej wëbiegnãłë na ògród? 
- Wiéta, czile farwów mô tãga? (7)
(Szkólny pòkôzywô òdjimk i òbrôzk tãdżi; doczepnik 2.) 
- Pòwiédzta, jaczé farwë mô tãga? (Dzecë gôdają pò pòlskù - szkólny dolmaczi 
pò kaszëbskù - dzecë pòwtôrzają – czerwiony, apfelzynowy, żôłti, zelony, mòdri, 
cemnomòdri, lilëwi).
-A terô wa pòmalëjta tãgã. (Dzecë dostają òbrôzk tãdżi i malëją wedle wzoru; doczepnik 3) 

3. Jiné farwë.
Całi swiat je baro farwny. Wszëtkò, co nas òtôczô wkół mô jakąs farwã. – Jaczé wa znajeta 
jiné farwë? (Dzecë gôdają pò pòlskù - szkólny dolmaczi pò kaszëbskù - dzecë pòwtôrzają).
*Marzëbiónka pitô: - Jaczé farwë jô móm na se? (Dzecë òdpòwiôdają pò pòlskù - szkólny 
dolmaczi pò kaszëbskù - dzecë pòwtôrzają).
*Marzëbiónka spiéwô piosenkã (na nótã Jesmë jagódczi)
Gãba jô móm żółtô, òczë mòje mòdré.
Płatczi jô móm biôłé, sëknia je zelonô.
Gãba jô móm żółtô, òczë mòje mòdré.
Płatczi jô móm biôłé, sëknia je zelonô.
(Drëdżi rôz dzecë spiéwają  razã ze szkólną).

4. Ùmòcnienié pòzwów farwów.
Szkólnô pòkazywô i pitô – Jakô to je farwa? – dzecë òdpòwiôdają. 
Na kùńc dzecë malëją Marzëbiónkã wedle swòji dbë i òpówiôdają jaczé farwë mô jich 
Marzëbiónka. (doczepnik 4).

Bibliografiô:

1. Trepczik J., Słowôrz pòlskò – kaszëbsczi, Gduńsk 1994.
2. Zdzëtowieckô H., Tãga w kroplë deszczu, Warszawa 1969.
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Doczepnik 1.

Tãga w kroplë deszczu wedle dokôzu H. Zdzëtowiecczi.

Òd samégò rena padôł deszcz. Kasza i Wòjk noskama przëlepionyma do rutë wzérają na krople 
spłiwającé pò ruce. Ò! Znôwù jedna padła na rutã! Stanãła i terôzkù spłiwô pòmału. Trafia na drëgą. 
Òba sã sparłącziłë i zrobia sã jedna wiôlgô. Gnô na dół, pò drodze zgôrniô jesz czile kroplów i terô 
małô strëga spłiwô jaż na ramã òkna. Kasza próbùje liczëc, czile kroplów je nót, żebë zrobiła sã strëga.
- Jedna, dwie, trzë, szterë…. Ale krople nie żdają i gnają corôz chùdzy. Nie je letkò pòliczëc je, 
czedë rozmieje sã liczëc le do dzesãc.
Wzérają dzecë na deszczowé krople. Swiata wkół nie widzą, leno te kropelczi – szaré jak niebò 
przëkrëté blónama i jak wòda w plëce za òknã.
Wtim: 
- Co to?
Westrzód szarëch kropelków jedna zaskrzëła wszëtczima farwama tãdżi.
- Skądka w kroplë deszczù wzãła sã tãga?
Terôz dopiérô dozdrzałë, że deszcz nie padô i przez blónë przecësnął sã jeden małi słoneczné 
parmiéń. To òn zapôlił te farwné skrë w kroplë deszczù, chterna zatrzimała sã na ruce.
- Ju nie padô! Mòżemë jic do ògrodù.
Kasza gnô pierszô, a za nią Wòjk dëcht le (z biédą) mòże wëprzińc. Jak piãkno! 
Deszcz wëmił lëste i kwiatë. Kasza òbzérô sã, pòdnôszô głowã w górã i wòłô do Wòjka:
- Òbôcz, jakô snôżô tãga na niebie! Czile tu farwów! Czerwiony jak serce, apfelzynowi jak marchew, 
żôłti jak słunkò, zelony jak trôwa, mòdri jak niebò, cemnomòdri jak mòrze, lilëwi jak wrzos.
Tãga w kroplë wòdë bëła małô, a ta na niebie sygô z jednégò kùńca na drëdżi. Kùliż to taczich 
małich kroplów mùszi sã zebrac, żebë na niebie zaskrzëła wiôlgô, szerokô tãga.

Doczepnik 2.

(W każdym pasie należy umieścić napis z nazwą koloru od góry w kolejności: czerwiony, 
apfelzynowi, żôłti, zelony, mòdri, cemnomòdri, lilëwi)
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Doczepnik 4
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Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:
Pòmòce 
didakticzné:

Zamkłòscë:

Joanna Lost-Laskowska

Mieszkańcë łączi òb zymk (cz. I).

farwë – zwiérzãta - zymk

•	 fònetika;
•	 leksyka. 

•	 wprowôdzający nowi materiał,
•	 ùtrwaliwanié pòznónych wiadłów. 

òglowé:  
•	 pòznawanié kaszëbsczich pòzwów mieszkańców łączi 

òb zymk;
pòdrobné:
•	 rozwijanié wëòbrazni;
•	 pasowné dobiéranié farwów;
•	 nôuka twòrzeniô wiôldżégò dokazu z môłi robòtë 

kòżdégò dzecka;
•	 jintegracjô karna.

kôrbiónka,
•	 robòta w karnach, 
•	 robòta gwôsnô,
•	 bùrzô mózgów,
•	 stwòrzenié plakatu.

•	 òbrôzczi do farwòwaniégò,
•	 òbrôzczi pòd stółkama,
•	 spódk plakatu (sklejoné dwa mòdré i dwa zeloné 

bristole – kôrtczi A1),
•	 pùpka Marzëbiónka.       

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:

Pòmòce 
didakticzné:

Barbara Szuta                                          I kl SP   
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Zamkłóscë:

1. Pòwitanié: - Witôjta dzecë! Nôprzód zaspiéwómë piosenkã ò Marzëbiónce, chtërną wa 
ju znôta. (pùpka Marzëbiónka i dzecë spiéwają na nutã Jesmë jagódczi – pierszô sztofka).

Jô jem Marzëbiónka
Małô Marzëbiónka
Jô tu przëszła do was
Witóm waji tu.
Jô jem Marzëbiónka
Małô Marzëbionka
Jô tu przëszła do was
Witóm wszëtczich tu.

2. Terô Marzëbiónka dô wama zadanié. Zazdrzijta pòd stółczi i òbôczta, co tam je.
Doczepnik 1: kôrtczi z òbrôzkama – dzecë dobiérają sã w sztërë karna i zastanôwiają sã, 
co  parłãczi jich òbrôzczi (jedno karno – taczé same zwiérzãta).

3. Szkólny dôwô dzecóm òbrôzczi do farwòwaniégò, na chtërnëch są zwiérzãta, jaczé mògą 
bëc na łące, jak je zymk.
Doczepnik 2: kôrtczi z òbrazkama do farwòwaniégò.

4. Dzecë farwùją, pò tim wëcynają òbrôzczi i przëklejiwają je na bristól.
5. Wespólné przëzdrzenié sã na zrobiony dzél plakatu i pòdrechòwanié ùczbë.

Doczepnik 1 : òbrôzczi pòd stółczi (mògą bëc pòfarwòwónë) 
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Doczepnik 2 : kôrtczi z òbrôzkama do farwòwaniégò i przëklejiwaniô na plakat.  
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Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:
Pòmòce 
didakticzné:

Zamkłòscë:

Joanna Lost-Laskowska

Roscënë łączi – kwiôtczi (cz. II).

farwë -  kwiôtczi - zymk.

•	 fònetika;
•	 leksyka.

•	 wprowôdzający nowi materiał,
•	 ùtrwaliwanié pòznónych wiadłów. 

òglowé:  
•	 pòznawanié kaszëbsczich pòzwów kwiôtków łączi òb 

zymk,
pòdrobné:
•	 rozwijanié wëòbrazni;
•	 pasowné dobiéranié farwów;
•	 nôuka twòrzeniô wiôldżégò dokazu z môłi robòtë 

kòżdégò dzecka;
•	 jintegracjô karna.

•	 kôrbiónka;
•	 robòta w karnach; 
•	 gwôsnô robòta;
•	 bùrzô mózgów;,
•	 stwòrzenié plakatu.

•	 òbrôzczi do farwòwaniégò;
•	 spódk plakatu (sklejoné dwa mòdré i dwa zeloné
•	 bristole – dalszi  cyg plakatu Zymk);
•	 kartczi z kaszëbsczima pòzwama roscënów i 

zwierzãtów; 
•	 pùpka Marzëbiónka.    

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:

Pòmòce 
didakticzné:

Joanna Wejer        I kl. SP

przebiśniegi

tulipany
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Zamkłoscë:  

1. Pòwitanié - Marzëbiónka gôdô: - Witôm was, dzecë. Na ùszłi ùczbie më zaczãli twòrzëc 
plakat, a dzysô bãdzëmë gò kùńczëc. Nôprzôd przebôczëmë sobie piosenkã ò Marzëbiónce 
(pùpka Marzëbiónka i dzecë spiéwają na nutã Jesmë jagódcz i-  drëgô sztofka).

Rodzëna ta mòja
Mieszkô na łące
Mëma i mój tatk
Sostra i brat
Mòja starszô sostra
Je mie baro dobrô
A mój stark
Mie bôjczi òpòwiôdô wcyg.

2. Marzëbiónka dô wama terô kôrtczi, na chtërnëch są roscënë do farwòwaniô. Kòżdé z waji 
dostónié swòjã kôrtkã. 

3. Dzecë farwùją, pò tim wëcynają òbrôzczi i przëklejiwają je na bristól (szkólny pòmôgô).
4. Na kùńc dzecë szukają westrzód kôrtków z napisama pòzwów pasownych zwierząt i 

roscënów (szkólny pòmôgô) i kleją pòd òbrôzkama.
5. Pòdrëchòwanié ùczbë. Szkólny zadôwô pëtaniô:

•	 Co je na niebie?
•	 Jaczé w trôwie są zwiérzãta?
•	 Jaczé w trôwie są roscënë?

przebiśniegi

tulipany



152

   krokusy    

żonkile

bòcón mòtilk

slemiéń żaba

lëtewka

jaskùleczka

blóna słuńce

kwiôtk trôwa

krokùsë

żonkéle

snieżiczka (pòdsnieżk)
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Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:
Pòmòce 
didakticzné:

Zamkłòscë:

Joanna Lost-Laskowska

Jaczi  je mój bòjatér?

bòjater- jidol- lëdzczé cechë

•	 leksyka. 

•	 wprowôdzający nowi materiał, 

òglowé:  
•	 cwiczenié słëchaniô i rozmieniô kaszëbsczich tekstów;
•	 cwiczenié kaszëbsczi gôdczi, òdpòwiadanié na pëtania 

òdnoszącé sã do tekstu;
•	 bògacenié i rozwijanié słowiznë zrzeszony z lëdzczima 

cechama;
pòdrobné:
•	 ùczeń wié, jaczé céchë mùszi miec jegò jidol;
•	 wié jaczi lëdzczé céchë są lëché, a jaczé dobri i rozmieje 

je wëmienic;
•	 ùczniowie czëtają ze zrozëmienim.

•	 kôrbiónka,
•	 didakticzné grë.

•	 pùzzle- Hannah Montana i Spider- Man;
•	 kôrtë robòtë;
•	 tekst dialogù i informacëje ò Hannah Montanie 

i Spider- Manie.

słówka zrzeszony z lëdzczima cechama.

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:

Pòmòce 
didakticzné:

Zamkłoscë:

Agnieszka Zaworska           
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Propòzycje zadań abò pëtań:

1. Kto to je bòjater?
2. Czë wa wieta chto to je Hannah Montana czë Spider- Man?
3. Przeczëtôj tekst ò Hannah Montana i Spider- Manie:

 
Spider-Man (Peter Benjamin Parker) to pòstacjô z kòmiksów stwòrzonô przez 
Stana Lee i Steve’a Ditko. Pierszi rôz  Spider-Man pòjawił sã w rokù 1962.                
Ò nim zrobionié są rozmaité seriale i filmë, znóné na całim swiece.  
Peter na co dzéń dozérô chòrą cotkã. Cerplëwò znosy zniewôdżi w szkòle                 

i w robòce. Je zwëczajnym, òdpòwiedzalnym człowiekã. Òn wié, że mùszi dobrze 

wëkòrzëstac apartną mòc.  

Pierszëna  Hannah Montany bëła w 2006 rokù. Tej òna zaczãła wëstãpiwac                 w Disney Channel USA i 
chùtkò stała sã sławnô. Serial Montanë òpòwiôdô           ò dzewùsu, chtëren prowadzy pòdwójné żëcé. Jedno 
jakno Miley Stewart, zwëczajné dzéwczątkò, a drëdżé jakò Hannah Montana, sławnô na całi swiat 
spiéwôczka pòp mùzyczi.  Ji drëdżé żëcé je wiôlgą krëjamnotą. Wié ò tim le blós rodzëna i ji drësze. Òna 
czãsto robi głëpstwa, le pò tim rozmieje wszëtkò naprawic  i przeprosëc jak je pòtrzébnota. Hannah je baro 
robòcô. Dzéń w dzéń chòdzy do szkòłë, ùczi sã, a òb wieczór mùzykùje. 

 

dozérac- opiekować się 

apartnosc- niezwykłość 

pierszëna- debiut 

krëjamnota- tajemnica 

4. Dofuluj zdania na pòspòdlém przeczëtónégò tekstu.

Spider-Man to pòstac z ........................, òn je znóny na całim swiece. Peter dzéń w dzéń 
..................... chòrą cotkã.  Òn je baro ....................... i  .............................. człowiekã. 
Hannah Montanie czãsto trôfiają sã rozmaité przigòdë, le pò tim òna ........................... 
wszëtkò .................................. i jak je pòtrzébnota ............................ Hannah je baro 
......................., bò òna dzéń w dzéń chòdzy do szkòłë, a òb wieczór ..................... .

5. Kôrbiónka ò lëdzczich cechach. Szkólny pòkôzëje òbrôzczi i sã pitô, chto na nich je? Co 
mòżna powiedzec ò tich pòstacëjach, co są na tich òbrôzkach? Jaczé òne są?

6. Ùłożë pasowné òbrôzczi ze słowama.

  

PRAWA AUTORSKIE 
DO WYKORZYSTANIA WIZERUNKU 

POSTACI FILMOWYCH
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cerplëwi mądri òdpòwiedzalny

bùszny nipòcy ùczinny

drëszny robòcy chcëwi
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7. Jigra Pòłącz kôrtë: szkólny przëwiészô na tôblëcë  òbrôzczi. Prosy uczniów  ò zapamiãtanié 
jich, a pò tim òdwrócywô je na drëgą stronã. Dôwô téż wëbrónym  ùcznióm kôrtë ze 
słowama i prosy ò przëczepienié jich do pasownych òbrôzków.

8. Jaczé cechë mùszi miec jidol, waji bòjater?
9. Jaczi je twój ùlubiony bòjatér? Czemù tak baro gò lëdôsz?
10. Z wërazowé rozsëpónczi pòdsztrëchnij na zelono dobré lëdzczé cechë, a lëché na 

pëszny                  ùżëczny                 bëlny                 bùszny                 drëszny

samsonowati                 mądri                 ùczinny

psotny                 òbòwiązkòwi                 nipòcy                 letczi

robòcy                 natrzasłi                 pùnktualny

11. Dospòrzãdzë zdania (mòżesz wëkòrzëstac słowa z ramczi):

robòcy zgniłi drëszny nipòcy niepùnktualny

Na co dzéń jô jem ...................
Nie widzy mie sã to, że jô jem ……....................... 

Bibliografiô:

J. Trepczyk, Słownik polsko – kaszubski, Gdańsk, 1994. 
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Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:
Pòmòce 
didakticzné:

Zamkłòscë:

Joanna Lost-Laskowska

 Jaczé kino jô wòlã?

kino – technologie - film

•	 leksyka. 

•	 wprowôdzający nowi materiał, 

òglowé:  
•	 cwiczenié słëchaniô i rozmieniô kaszëbsczich tekstów;
•	 cwiczenié kaszëbsczé gôdczi, òdpòwiadanié na pëtania 

òdnoszącé sã do tekstu;
•	 bògacenié i rozwijanié słowiznë;
pòdrobné:
•	 ùczeń wié, jaczé są nowé techniczi w kinie;
•	 rozmieje wëmienic filmë, jaczé są pòkazywóné w 

technice 5D;
•	 ùczniowie  rozmieją czëtac dialog z pòdzałem na role;
•	 ùczniowie czëtają ze zrozëmienim.

•	 kôrbiónka,
•	 didakticzné grë.

•	 plakatë z filmama 3D;
•	 kôrtë robòtë;
•	 tekstë ò cëfrowim kinie i ò animòwónym filmie pt. 

Shrek;
•	 zabôwkòwô kaméra.

słówka zrzeszony z kinã.

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:

Pòmòce 
didakticzné:

Zamkłoscë:

Agnieszka Zaworska           
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Propòzycje zadań abò pëtań:

1. Kôrbiónka ò technologiach, jaczé są w kinie. Mòżna przeczëtac dodatkòwi tekst  ò kinie 5D.

Cëfrowé kino

W zwëkòwim, analogòwim kinie film je pòkazywóny z filmòwi tasmë ze zwëczajnégò 
projektora. Le corôz czãscyi spòtikóné je cëfrowé kino (z anielsczégò digital cinema, 
abò d-cinema). A w taczich kinach jidze terô òbôczëc filmë w technologii 3D, czëlë 
trzëmiarowé, a nawetka 4D (zwóny téż 5D). Technologiã tã wëmësla firma Dolby 
Laboratories. Pierszi film w Dolby 3D Digital Cinema pòkôzelë 19 rujana 2007 rokù w USA, 
a w Pòlsce w Warszawie miesądz pózni. Żebë òbezdrzëc taczi film wzérôcz mùszi założëc 
specjalné òkùlôrë. Dzãka nim, zdôwô mù sã, że je na planie filmù, a zdrzadniô wëchòdzy 
z ekranu. W filmie 5D, dzãka rozmajitim ùrządzenią mòżemë pòczëc, to co sã dzeje na 
ekranie: pòdmùch wiatru, òdżin, deszcz, gëldzenié pò nogach, a nawetka zapôch. Taczi 
film bawi 10 do 15 minut.

zwëkòwé- tradycyjne    /    wzérôcz- widz    /    zdrzadniô- scena

2. Dofùluj zdania na pòspòdlém przeczëtónégò tekstu.
Żebë òbezdrzéc film w technologii 5D, wzérôcz mùszi założëc ..............................................., 
dzãka chtërnym, zdôwô mù sã, że je na ..............................., a zdrzadniô wëchòdzy z ekranu.
Dzãka rozmaitim ùrządzeniã mòżemë pòczëc to, co sã dzeje na ekranie: ..........................., 
......................, ...................., ..................................., a nawetka .............................. .

3. Pòwiédz, jaczi film të chcôłbë òbôczëc?
4. W jaczé technologie të wòlôłbë òbôczëc film?
5. Przëczëtôj tekst ò filmie Shrek.

„Shrek” to amerikańsczi film animòwóny z 2001 rokù, w reżiserii Andrew Adamsona                 
i Vicky Jensona. W 2010 r. dostôł Òskara za nôlepszi animòwóny film. W rokù 2004 
nakrãcëlë jegò drëdżi dzél, w 2007 r. trzecy, a w 2010 r. òstatny pòd titlã „Shrek Forever”.
To pòwiôstka ò wiôldżim zelonym ògrze, chtëren w towarzëstwie niezdarnégò drëcha 
Òsła przeżëwô wiele przigòdów.
Pierszi dzél filmù kùńczi sã zdënkã ksyżënczi Fionë ze Shrekã. W czwiôrtim dzélu òni mają 
ju dzecë i wiérnëch drëchów. Le kòżdi dzéń je taczi sóm i żëcé robi sã mònotonowé.          I 
jednégò dnia z wiôldżégò gòrzu żôli sã Fionie, że òn je nieszczestlëwi. Do szczescégò 
felëje mù jednégò - bë bëc chòc le na jeden dzéń znôwù ògrã.
Òb czas szpacéra w lese òn spòtikô môłégò i chcëwégò władzë dëpelka Rumpelstiltsczégò 
i gôdô mù ò swòjim żëcym. Dëpelk nen òbiecywô mù spełnienié żëczeniô, pòd jednym 
warënkã, że Shrek òddô mù jeden dzéń swòjégò żëcô.
Ògr przemieszczô sã w czasë, gdze wszëtkò je tak jak czedës. Òn je w kùńcu szczestlëwi,            
le zaczënô tesknic za rodzëną.  Òd ti chwilë przeżëwô wiôldżé problemë, bò chce wszëtkò 
òdwrócëc i wrócëc do Fionë.

dzél- część    /    zdënk- ślub    /    titel- tytuł    /     górz- złość, gniew    /    felowac- brakować   
dëpelk- karzeł    /    mònotonijô – monotonia     
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6. Ùłożë pasowno za régą òbrôzczi:

7. Òdgrôwanié ról. Szkólny dzéli klasã na piãc karnów (Shrek, Fiona, Kòt, Rumpelstiltczin, 
òpòwôdôcz). Pò tim czëtô 2- 3 razë tekst dialogów, żebë kòżdé karno mògło gò pòwtórzëc. 
Mòżna téż dac wòlnémù ùczniowi kamérã, żebë mógł robic z tegò film.

Bibliografiô:

1. J. Trepczyk, Słownik polsko – kaszubski, Gdańsk, 1994.

BRAK RYSUNKU ZE SHREKIEM
PRAWA AUTORSKIE DO WYKORZYSTANIA

POSTACI FILMOWEJ
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Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:
Pòmòce 
didakticzné:

Zamkłòscë:

Joanna Lost-Laskowska

Bënë. Mòje chëczë.

dodom – chëczë – pòmieszczenia – słowizna - piesniô. 

•	 leksyka
•	 gramatika. 

•	 wprowôdzający nowi materiał, 

òglowé:  
•	 pòznôwanié i ùtrwôlanié kaszëbsczi słowiznë;
pòdrobné:
•	 nazéwanié pò kaszëbskù môlów, jaczé mòże nalezc 

doma; 
•	 wëzwëskiwanié znóny słowiznë kaszëbsczi w praktice 

jãzëkòwi przez zabawã;
•	 òpòwiôdanié z ùżëcym pòznóny słowiznë.

zabawa didakticznô symùlacyjnô (kalambùrë).

kôrtczi z nazwama môlów w chëczach (do kalambùrów). 

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:
Pòmòce 
didakticzné:

Ludmiła Gołąbek           



161

Òbjim: 

1. [zdrzë: kónspekt ad. 1.- céchùnk (plan chëczi); kónspekt ad. 3. - tekst piesni Dodom i 
kónspekt ad. 4. - nótë]

2. Propòzycje zadaniów abò pitaniów: [zdrzë: kónspekt, ad. 2 i ad. 3.]
3. Rozwiązania zadaniów: [zdrzë: kónspekt, ad. 5.]

Mòje chëczë  - kónspekt

ad. 1.

ad. 2.
1. Gdze mòże nalezc te rzeczë? 

- grôpk - …………………
- zesel - …………….. 
- wanna - …………….. 
- lodówka  - ……………..
- zléw - …………….. 
- zdrzélnik - ……………..
- wëscélôk - ……………….. 
- pralka - …………….. 
- stółk - ………………… 
- stół - …………………. 
- biórkò - ………………….

2. Nalézë ùkrëté słowa: 

..........................    ..........................    ........................    ..........................    ..........................    ..........................    
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3. Gdze nôbarżi lubisz bëc w swòjich chëczach? Òpòwiédz, co tam robisz.
Jô nôbarżi lubiã bëc w …………………… 
Tata nôwicy czasu spãdzywô w …………………..
Mëma nôczãscy je w …………………..

4. Zabawa – kalambùrë.
Szkólny rozdôwô dzecom kôrtczi z nazwama môlów w chëczach, dzecë w charakteristiczny 
spòsób wérôżają tã nazwã – nie ùżiwając gôdczi.

ad. 3. 
Zaspiewôj piesniã:

Pòj le sa dodom! (2x)
Chcemë jic dodom. (2x)
Doma fejno je, jes ù se.

Ref. Bò razã doma sobie spiéwómë tak 
Alana! Czikù, czikù cza, cza
Czikù czikù cza, cza hej!

Dak tam pëszny je
Kòmin flot cygnie!
Doma fejno je
Jes ù se…

Jizbów mómë fùl
W kòżdi szafie mól
Doma fejno je
Jes ù se…

Kùchniô pësznô je
Zwãczą skòrëpë
Doma fejno je
Jes ù se…

Kąpnica téż je
A w ni kachle trze

Doma fejno je
Jes ù se…

Wiôldżi mómë sklep
W sklepie sedzy mësz.
Doma fejno je
Jes ù se…

Doma sedzy kòt
A na kòce pchłë
Doma fejno je
Jes ù se…

Pies tu biegô téż
A na pieskù klészcz
Doma fejno je…

9. Ògród snôżi je
Pies za kòtã rwie.
Doma fejno je…

10. Téż kòmòra je,
Pajk na mùchë żdże
Doma fejno je
Jes ù se…

ad. 4. Nótë

NUTY
BRAK ILUSTRACJI
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ad. 5.
Rozwiązanié zad. 1.

Gdze mòże nalezc te rzeczë? 
- grôpk - kùchniô
- zesel - paradnica 
- wanna - kąpnica 
- lodówka  - kùchniô
- zléw – kąpnica, toaleta (szituz), kùchniô 
- zdrzélnik - paradnica
- wëscélôk – jizba, paradnica, dóm
- pralka – kąpnica, pralniô
- stółk – jizba, kùchniô 
- stół – paradnica, kùchniô, jizba
- biórkò – jizba, gabinet 

Rozwiązanié zad. 2.
kùchniô, kąpnica, dóm, jizba, domik, paradnica

Rozwiązanié zad. 3.
Spòdzéwóné òdpòwiescë

Jô nôbarżi lubiã bëc w (swòji jizbie).
Tata nôwicy czasu spãdzywô w (garażu).
Mëma nôczãscy je w (kùchni).
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Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:
Pòmòce 
didakticzné:

Zamkłòscë:

Joanna Lost-Laskowska

Bënë. Naji òbleczénk

ruchna - òblakac sã – zeblakac - słowizna 

•	 leksyka;
•	 fleksjô;
•	 składniô.

•	 wprowadzenié nowégò materiału. 

•	 òpanowanié wëbróny leksyczi doticzący òbleczénkù;
•	 zastosowanié czasników  òblakac sã i zeblakac.

•	 robòta z tekstã, sytuacyjnô.

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:

Józef Belgrau           
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Gôdka:

- Witôj, Lénkò!
- A witôj, mòja kòchónô Trudo! 
- A jenkù! Jak të wëzdrzisz! Jidzemë do krómù kùpic cë jaczé fejn ruchna?
- Në, wiész z Tobą nie je téż za dobrze. Przëdôłbë sã jaczi nowòmòdny stylista.
- A jô taczégò znóm. Jidzemë do niégò. 
[Drëszczi przëszłë do Jantonio.]
- Witóm waji białczi. Cëż jô widzã? Cëż, dwie snôżé białczi. Białczi mòże piãkné, ale 
òbleczenié nijak na XXI wiek.
- No, pò to më tu przëszłë. Gôdôj, co nóm trzeba.
- Lénkò, dlô ce móm héwò ten krótczi kwiatowi kléd, bluzã w kratkã, westkã w kropë, 
rajtuzë w sztrépë i baro wësoczé bótë na abzasu! A jesz do tegò kapelusz z gãsym piórã. 
- Kò, terô jô pòprôwdze bãdã wëzdrza jak kùra!
- Nie jãcz i nie pòprawiôj méstra módë. 
- A co të mie  doradzysz? - pitô Truda.
- Dlô ce, tak so mëszlã, nót je wzyc krótczé bùksczi, stréfle w sztrépë - jedna dłëgszô, 
drëgô krótszô, różewé zandałë i na to przezroczystą krémòwą sëkniã  do zemi.
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(Białczi przëzdrzałë so na se.)
- Wiész të co, Lénkò, jak jô czëjã tegò Jantonia, òn doch je czësto trzasłi. Jakbë to widzelë 
naji chłopi, òni bë nas z chëczë wënëkelë.
- Wa sã nie znôta na módze – dodôł Jantonio.
- Trudkò, jidzemë le do tegò naszégò ekstra krómù „Ruchneksu” – ze stôrima 
òbleczeniama, tam so co nalézemë.

1. Ùczniowie w pôrach czëtają gôdkã nômnié 2 razë  - dolmaczą drãdżé słowa.
2. Szkólny wëpisywô na westrzódkù tôflë słowò ruchna. Ùczniowie pòdôwają słowa, jaczé 

z nim sã parłãczą, a są w teksce.
3. Terô spróbùj sóm òpisac, co të môsz òblokłé na se. Do tegò bãdzesz brëkòwôł òdmienic 

czasnik sã òblakac.

jô sã òblékóm
të sã òblékôsz
òn, òna, òno sã òblékô
më sã òblékómë
wa sa òblôkôta
òni, one sã òblôkają

4. Dokùńcz to zdanié:   Jô móm òblokłi…
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Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:
Pòmòce 
didakticzné:

Zamkłòscë:

Joanna Lost-Laskowska

Bënë. Jizba dzénnô 

méble – jizba - słowizna  

•	 leksyka;
•	 składniô.

•	 wprowadzenié nowégò materiału. 

òglowé: 
•	 wprowadzenié nowi słowiznë; 
•	 formùłowanié wëpòwiedzë z ùżëcym nowòpòznónëch 

jistników z przëmiónkama;
•	 jintegracjô grëpë przez zabawã;
pòdrobné: 
•	 ùżiwanié nowi słowiznë;
•	 nazywanié wypòsażeniô jizbë.

•	 sytuacyjnô.

•	 òbrôzk didakticzny, kôrtczi ksero z céchunkòma do jigrë 
Memò.

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:

Didakticzné 
pòmòcë: 

Marzena Dembek           
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Propòzycje zadaniów i pitaniów: 

1. Tuszk sã schòwôł przed Julkã. Naléz gò a pòtémù zapiszë w zesziwkù wiãcy placów, dze 
òn mógłbë sã jész schòwac.

2. Tuszk chcôłbë miec swòjã ijzbã. Domaluj mù méble i pódpiszë je, żebë òn wiedzôł, co mù 
kùpic w krómie.

pòlëca, òbrôz, zófa, stół, stółk, zdrzélnik, lãpa, zesel, ksążczi, zédżer, wëscélôk, szafa, gardinë
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3. Dze mòże bëc Tuszk?
( Jigra: chòwanié Tuszka pòd méblama i w rozmajitëch czãscach jizbów, jedno z dzeców 
nie wié, dze òn je i mùszi sã resztë dzecy dopitiwac.) 

4. Słëchanié wiérztë Jak to Luśka szuka Tuszka?

Jak to Luśka szuka Tuszka

Luśka szukôj swégò Tuszka -
Szùkôj wszãdze.

Wpiérw w kòmòdze,
wszëtczé nurtë ju òblazła,

w szafie i na szafie,
za zdrzélniczem i pòd stołem,

na pòlëce wszëtczé wlazła
i do każdi ksążczi zazdrza.

Ju na lãpa chca wëlażac
i też zófã chca òdsëwac,

w kùńcù sã na wëscélôk sadła,
tej pòbladła.

Cos tu rëchac so zaczinô,
to tuszk 

ùkòchóny
pòd wéscëlôk bëł schòwóny.

 
/Marzena Dembek/

5. Wpiszë, dze Luszka szukała Tùszka 
pòlëca, òbrôz, zófa, stół, zdrzélnik, lãpa, zesel, 

pòd ………

 
na ……….. 

za ………

w ………... 

nad ……
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6. Gra Memòri – przëgòtowanié obrazków didakticznëch do jigrë.
Propòzycje zadaniów i pitaniów: 

zófa zófa

zdrzélnik zdrzélnik

szafa szafa 

òbrôz òbrôz

BRAKUJE RYSUNKÓW
OKNO, ZASŁONY, ZEGAR
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lãpa lãpa

stół stół 

wëscélôk wëscélôk

pòlëca pòlëca
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ksążczi ksążczi 

 stółk  stółk

 zesel  zesel
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Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:
Pòmòce 
didakticzné:

Zamkłòscë:

Joanna Lost-Laskowska

Bënë. Wiôlgô jizba

wiôlgô jizba - méble i jinszé òbiektë – słowizna

- fònetika;
- fleksjô;
- składniô;
- leksyka;
- kùltura kaszëbsczégò jãzëka.           

wprowôdzający nowi materiał, 

òglowé:  
•	 zapòznanié z nazwama méblów i sprzãtów, jaczé mòże 

nalezc w paradnicë;
•	 wdrôżanié do stosowaniô pòznónégò nazewnictwa w 

różnëch sytuacjach;
•	 rozwijanié ùmiejãtnoscë czëtaniô i wëmôwianiô wërazów 

i krótczich zdaniów, ze zwróceniém ùwadżi na pòprawnosc 
artikùlacyjną;

•	 sztôłcenié ùmiejãtnoscë ùwôżny òbserwacji i spòstrze-
gawczoscë;

•	 doskònalenié ùmiejãtnoscë bùdowaniô krótczich 
òdpòwiesców na pitania z wëzwëskaniém znóny sławiznë;

•	 doskònalenié ùmiejãtnoscë pisaniô pò kaszëbskù, 
zwrócenié ùwôdżi na charakteristiczné lëtrë;

•	 rozwijanié ùmiejãtnoscë twòrzeniô związku jistnika z 
wielnikã;

pòdrobné:
•	 nazywô méble i sprzãtë, jaczé mòże nalezc w paradnicë;
•	 ùżiwô pòznóną słowiznã w cwiczënkach;
•	 czëtô i prawidłowò wëmôwiô òpanowóné nazwë;
•	 ùwôżno òbserwùje tok zajãców;
•	 słëchô òpòwiôdaniô szkólnégò ze zrozëmieniém;
•	 z pòmòcą szkólnégò budëje krótczé òdpòwiescë na 

pitania;
•	 zauwôżô charakteristiczné dlô jãzëka kaszëbsczégò 

lëtrë;
•	 łączi jistnik z wielnikã, przeliczô przedmiotë;
•	 rozumieje  bezkònfliktowò bawić sã z całim karnã.

•	 słownô, òglądowô, cwiczeniów prakticznëch, robòta z 
tekstã.

•	 ruchòmô pòstac psa, jilustracjô dwierzi, rzutnik, tekturowé 
sztôłtë méblów i sprzãtów, napisë, jilustracjô paradnicë, 
jilustracje méblów, zabawa, kôrtë robòtë dlô kòżdégò ùcznia.

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:

Pòmòce 
didakticzné:

Mirosława Sienkiewicz          
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1. Wprowadzenié nowi słowiznë 

Szkólnô: Jô wama dzysô òpòwiém ò przińdnym zdarzënkù Tuszégò. Bãdze òn taczi, że 
wama zrobi sã straszno.Tuszi ju pòznôł wszëtczé jizbë w chëczë Renatuszczi, le òn 
nie bëł jesz w wiôldżi jizbie. (Napis: Wiôlgô jizba.) Renatuszka nie pòzwòlëła jemù 
tam wchodzëc, bò mëma bë bëła złô. Dlôcze?

Dzecë:  Tuszi bë nadeptôł. Òn bë cos stłukł.
Szkólnô:  Czej bëło ju cemno i wszëtcë ju szlë lulkac, òn nie béł w stãdze sã strzëmac, 

żebë nie wlezc do jizbë. Tuszi chcôł baro mòcno òbôczëc wiôlgą jizbã. Co òn zrobił? 
Dzecë:  Òn pòmalinkù, pò cëszkù wlôzł.
Szkólnô:  Bëło cemno, le òb òkno do jizbë wzérôł miesąc. Jégò jasnota pòmògła ùzdrzec, 

co bëło w ti jizbie. A henë bëłë méble i jinsze jesz òbiektë. (Napis: méble).  Jak Tuszi 
mògł  ùzdrzec te wszëtczé òbiektë?

Dzecë:  Bò òn widzôł jich céń, abò jich sztôłt.
Szkólnô:  Tuszi miôł strach, le béł cekawi. Co to je? – pòmëslôł, czej wiôldżi céń zjawił 

sã przed jégò nosã. Òbecknôł. To bëła zófa. (Napis: zófa)
Dzecë:  zófa
Szkólnô:  A to co? Stół , stoliczk, szafa, stółk, zesel, lãpka, żirandol.
Dzecë:   Stół , stoliczk, szafa, stółk, zesel, lãpka, żirandol

2. Nadôwczi  ùmòcniwające pòznóny materiał
a. Ùmocniwanié słowiznë - wëszukiwanié przez ùczniów na jilustracji pòznónëch  méblów i 

òbiektów, jaczé mòżna nalezc w paradnicë. 

Szkólnô:  Czej rozwidniło sã, wiôlgô jizba wëzdrzała tak jak na òbrôzku.

BRAK RYSUNKU

Szkólnô:  Jaczé méble rozpòznôł Tuszi, czej wlôzł do wiôldżi jizbë?
Dzecë:  stół, stoliczk, szafa, stół, zesel, lãpka, żirandol.
Szkólnô:  A terôzkù rzeczta mie, jaczé jinszé méble i òbiektë są w jizbie.
Dzecë:  Tuwò je biblioteczka, zdrzélnik, wazón, zôgłówk, kòmóda, kwiat, tôflôk, 

wëscélôk, szëflôdka.  
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b. Ùmocniwanié słowiznë 
Szkólnô:  Nalézta na òbrôzkù dwa zesle.
Dzecë:  Jeden zesel, dwa zesle.                     
Szkólnô:  Nalézta na òbrôzkù jednã szafã.
Dzecë:  jedna szafa.
Szkólnô:  Nalézta na òbrôzkù trzë kwiatë.
Dzecë:  Jeden kwiat, dwa kwiatë, trzë kwiatë.
Szkólnô:  Nalézta na òbrôzkù szesc stółków.
Dzecë: Jeden stółk, dwa stółczi, trzë stółczi, sztërë stółczi, piãc stółków, szesc stółków. 
Szkólnô:  Nalézta na òbrôzkù sztërë szëflôdë.
Dzecë:  Jedna szëflôda, dwie szëflôdë, trzë szëflôdë, sztërë szëflôdë.

          
c. Ùmocniwanié słowiznë  – zabawa ruchòwô Przeméblowanié.

Szkólnô:  Kòżdi mô òbrôzk. (Rozdôwô òbrôzczi.) Czej jô zawrzeszczã „Szafa i stółk”, nen, 
chtëren mô taczi òbrôzk dwigô sã i zamieniwô sã môlã z jinszim dzeckã. Czej jô 
zawrzeszczã „Przeméblowanié”, kòżden sã dwigô i zamieniwô sã môlã .

Dzecë sedzą w kòleczkù.

d. Ùmocniwanié słowiznë – cwiczënk w pisanim ( kôrta robòtë).
Szkólnô:  To je izba dlô Renatuszcziny pupë. Napiszta pò szlachù i pòmalujta. 

Napiszë i pòmaluj.

1 szafa, 1 stół, 4   stółczi, 1  zófa, 2  zeslë, 1  wëscélôk
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e. Ùmocniwanié słowiznë – fulowanié pòzdrzatków
Szkólnô:  Renatuszka robi szkòłowé nadôwczi. Pióro Renatuszczi zrobiło klaks. Pòmóżta  

pòprawic. Tam, gdze je klaks, nalepiwujta etikétkã. 

Pòmóż  pòprawic.

je  drzewiany.      ZÓFA     

mô sztërë  nodżi.    SZAFA

je wiôlgô.     STÓŁK

je do  spaniégò.    STÓŁ  

Stółk           CZERWIONÔ  
      

       na pòdłodze.

Zófa je              STOJI      

f. Ùmocniwanié słowiznë – cwiczënk w czëtanim.
Szkólnô:  Napiszta i sparłãczta. Nacéchôjta nen mébel, chtërnégò ni ma.

BRAK RYSUNKU
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Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:
Pòmòce 
didakticzné:

Zamkłòscë:

Joanna Lost-Laskowska

Bënë. W kùchni

dodom – chcczë – pòmieszczenia  - kùchniô – słowizna 

•	 leksyka, 
•	 fònetika, 
•	 fleksjô, 
•	 składniô.   

miészóny. 

•	 pòznanié sprzãtów w kùchni;   
•	 òkreslëwónié jich fùnkcji;
•	 parłãczenié pòlsczich pòzwów z kaszëbsczima;

•	 robòta z òbrôzkama i pòzwama;
•	 òbùczającô kôrbiónka; 
•	 samòstójnô badérnô robòta.

•	 òbrôzczi: kùchniô i sprzãtë;
•	 pòlsczé i kaszëbsczé pòzwë sprzãtów.

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:

Pòmòce 
didakticzné:

Mirosława Werdecka         
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Propozycje zadaniów i pitaniów: 

1. Co je na tim òbrôzku?

2. Sparłãczë pòzwë z ramczi z pasownyma òbrôzkama.

òbmiewarka, kùchniô gazowô, łónk, lodownica, grôp

BRAK ILUSTRACJI LODÓWKI
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3. Co mómë w lodownicë? Co mëma gòtëje w grôpie? Co ùpieczemë w gazowi kùchni? Jaczé 
jestkù wa robita?

4. Rozwiążë krzëżówkã a dowiész sã, gdze  robi sã jestkù. 
1. do parzeniô kawë
2. mòże bëc młodzowi
3. w nich chòwiemë statczi i grôpczi
4. nôlepszi z masłem
5. wiedno z wëléwkem
6. dobri na mlékù z sokã
7. w nim gòtëje  sã zupã

5.  Kòżdé dzeckò przërëchtëje wëzgódkã, np. Kùcha ùpieczã w (ù, n, ch, i, k,/ i, w, o, a, z, g).
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Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:
Pòmòce 
didakticzné:

Zamkłòscë:

Joanna Lost-Laskowska

Bùten. Na miónczi wkół rënkù!

miasto – krómë – jinstytucje – słowizna - gra planszowô

•	 leksyka

miészóny. 

òglowé:  
•	 pòznôwanié i ùtrwôlanié kaszëbsczi słowiznë;
pòdrobné:
•	 nazéwanié pò kaszëbskù môlów, jaczé mòże nalezc na 

rënkù miasta razã z przëmionama; 
•	 wëzwëskiwanié znóny słowiznë kaszëbsczi w praktice 

jãzëkòwi przez zabawã;
•	 cwiczenié ùmiejãtnoscë ùżiwaniô czasników w 

rozmajitëch fòrmach;
•	 czëtanié ze zrozmieniém – wëkònywanié pòleceniów. 

•	 zabawa didakticznô symùlacyjnô.

•	 plansza do grë, gnôt, pionczi.

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:
Pòmòce 
didakticzné:

Ludmiła Gołąbek           
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1. Propòzycje zadaniów abò pitaniów: [zdrzë: Zasadë grë].Wëjasnienié zasadów grë; analiza 
kôrtë zadaniów. 

2. Rozwiązania zadaniów: Ùczniowie, zanôleżno òd wiekù i znajomòscë jãzëka 
kaszëbsczégò, mdą pòtrzebòwelë pòmòcë szkólnégò przë robòcë. 

Zasadë grë: 
Gracze ùstôwiają swòje różnofarwné pionczi na starce (môl: „W DROGã”). Na starce 
kòżdi mô 3 rzutë – żelë trafi na 6 òczków, mòże rëszëc w rézã. Kòżdi rzucô gnôtã do 
grë i przesuwô piónk ò tëlé môlów, kùli òczków pòkôzôł gnôt. Do môlów aktiwnëch 
przënôlégają pòlecenia – trzeba je wëkònac. 
Pò przeńscu deptaka skrącywôsz w lewò i wchòdzysz na chòdnik na rënkù. Chòdzysz 
wkół tak długò, jaż ùdô cë sã zatrzimac na môlu przë „Deptakù”. Z deptaka je zeńscé przez 
pasë na drëgą stronã szasëji – do pòmnika Swiãtopôłka Wiôldżégò – żebë tam weńc z 
deptaka, mùszisz wërzucëc 1, 2, 3 abò 4 òczka. Żelë wërzucysz 5 abò 6 òczków, żdajesz na 
nôstãpną kòlejkã.  Żelë zgódno z pòleceniém zmienił jes plac, nie òbòwiązëje ce ju zadanié 
związóné z nowim placã.  Żelë ùdô cë sã wërzucëc szesc òczków, môsz prawò do kòlejnégò 
rzutu. Tej w drogã - chto pierszi stanie kòl pòmnika, ten dobiwô!  
Lëczba ùczãstników: 2 – 5.

Kôrta zadaniów do môlów aktiwnëch:

Pò lekcjach chcemë sã pòtkac kòl pòmnika Swiãtopôłka - chto pierszi, ten dobiwô!

Papiórniczi króm – Kùpi zesziwk do szkòłë, żebë òdrobic zadanié domòwé i nëkôj dali.
Brzôd i warzëwa – Kùpi swój ùlubiony brzôd i zaniesë drëchòwi, co je przed tobą – stani 
kòl niegò.
Bótë – Kùpił jes dobré bótë – jidzesz 3 kroczi dali.
Bank – Je wiele lëdzy przë òczenkù. Czekôsz 1 kòlejkã. 
Fotograf – Zrób sobie òdjimk i biôj dali.
Restauracjô – Żelë jes głodny, zamówi pôłnié i pòczekôj 1 kòlejkã. Żelë nie jes głodny, 
copnij sa 5 kroków. 
Przeńscé dlô pieszich – Czô! Nie stój tuwò, bò to niebezpieczné! Biôj chùtkò na drëgą 
stronã do kòscoła. 
Kòscół sw. Mikòłaja – Pò nawiedzenim kòscoła mòżesz jic 5 kroków dali.
Wszëtkò dlô zwiérzãtów – Pòdôj 5 kaszëbsczich nazwów zwiérzãtów i biôj dali. Żelë 
nie rozmiejesz, żdajesz 1 kòlejkã. 
Aptéka – Wez witaminë i nëkôj 5 kroków dali.
Króm spòżëwczi – Biôj kùpic so wòdã. Czekôsz 1 kòlejkã.
Kwiacarniô – Kùpi kwiata dlô mëmë i biôj 1 krok dali.
Pizzeriô – Pòj bënë na pizzã! Czekôsz 1 kòlejkã.
Cëczerniô – Rôczimë na dobré lodë! Czekôsz 1 kòlejkã.
Pòczta – Żebë wësłac lëst, kùpi znaczk i biôj 2 kroczi do przódkù, żebë wrzucëc lëst do 
skrzinczi. 
Piekarniô – Wez sznëkã i dôj kómplowi, chtëren stoji za tobą - mieńta sã placama. 
Mùzeum – Kùpi bilet. W pakece darmôk weńscé do kòscoła pò zwiedzanim mùzeum. 
Czekôsz przë kòscele 1 kòlejkã.
Swiat módë – Żelë jes dzéwczëcã, pòj bënë i pòżdôj 1 kolejkã. Żelë jes knôpã – zamiéń sã 
môlama z dzéwczëcã, chtërno jidze za tobą. 
Zabôwczi (Swiat rozegracji) – Òbezdrzë zabôwczi w witrinie. Zaprosë do te drëcha, co 
stoji za tobą. 
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Jinfòrmacjô turisticznô – Biôj zarô na pòcztã wësłac kôrtkã do drëcha.
Deptôk – Mòżesz weńc na pierszi pas na szasëji – jidzesz do pòmnika Swiãtpôłka! 

BRAK MAPKI
(PLANU MIASTA)
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Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:
Pòmòce 
didakticzné:

Zamkłòscë:

Joanna Lost-Laskowska

Bùten.  Na tôrgù

tôrg – zakùpë – hańdlowac - słowizna

•	 leksyka;
•	 fleksjô;
•	 składniô.    

wprowadzenié nowégò materiału. 

•	 òpanowanié wëbróny leksyczi;
•	 zastosowanié czasników  kùpic  i sprzedac.
•	 robòta z tekstã, sytuacyjnô.

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Józef Belgrau         
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Dialog:
Przëchòdzy dzéwczã na tôrg i robi zakùpë. 
Dzéwczã abò knôp:  - Witóm baro!
Targòwnica: - Witóm!
T.: - Cëż mògã pòdac?
Dz.: - Chca bëm kùpic kapùstã, kilo marchwi, trzë kila bùlew i cztërë czerwòné  papriczi. 
T.: - Ale taczich më ni mómë. Mògą bëc zelóné?
Dz.: - Ale jo. Le tej blós dwie. A je tu ù waji mòżë sól i pieprz? 
T.: - Nié. Jutro bãdze. A cos jesz mòże pòdac?
Dz.: - Bóg zapłac, to je wszëtkò.

1. Ùczniowie w pôrach czëtają gôdkã nômnié 2 razë  - dolmaczą drãdżé słowa.
2. Szkólny wëpisywô na westrzódkù tôflë słowò tôrg. Ùczniowie pòdôwają słowa, jaczé z 

nim sã parłãczą, a są w teksce.
3. Terô spróbùj przedstawic twòja gôdkã na rënkù. Do tegò bãdzesz brëkòwôł òdmienic 

czasnik kùpòwac.
jô kùpùjã

të kùpùjesz
òn, òna, òno kùpùje

më kùpùjemë
wa kùpùjeta

òni, one kùpùją

4. Dokùńcz to zdanié:   Jô móm kùpióné dzys na rënkù…
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Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:
Pòmòce 
didakticzné:

Zamkłòscë:

Joanna Lost-Laskowska

Bùten. Kino

klucze: kino – słowizna 

•	 leksyka; 
•	 składniô.

wprowadzenié nowégò materiału. 

òglowé: 
•	 wprowadzenié nowi słowiznë; 
•	 wzbùdzanié ù dzecy kreatiwnoscë;
pòdrobné:
•	 ùżiwanié nowi słowiznë;
•	 nazéwanié rozmajitëch placów w kinie. 

•	 sytuacyjnô;

•	 òbrôzk didakticzny. 

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:
Pòmòce 
didakticzné:

Marzena Dembek         
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1. Przëzdrzëta sã céchunkòwi. Pòwiédzta, co tam widzyta. Wpiszta do zesziwków, jaczé są 
place w kinie.

2. Nasz  Tuszk nigdë nie bëł w kinie. Rzeczta mù, co mòżna robic w kinie? 

              

kinowô sala       pòpcorn       biliet       film      zesel

kùpic ………….......…….
òbzérac………….....…...
szëkac swój …………… 
kùpic………….......……..
jic do ………...........…….

3. Pòdpiszta  place, jaczé rozpòznôwôta na céchùnkach.

 

bùda z pòpcornã,       biletowô kasa,       kinowô sala,       rzãdë,      zesel,

4. Nasz Tùszk chcôłbë jachac do kina, ale mô strach, bò jész nigdë nie bëł. Żebë òn ni miôł 
taczégò stracha, naùczimë gò zwrotôw, jaczé pòwinien pòznac. Wa gôdôta, a Tuszk 
pòwtôrzô.

Czë mògã kùpic biliet na Shreka?
Dze je wëchódk?
Dze mògã pòżdac na film?
Czë mògã dostac tutã pòpcorna?
Mògã dostac brëlë trójwëmiarowé?
Dze je kinowô sala?
W jaczim rzãdze je mój plôc?

5. Pòsłëchôjta i pòwtórzta:

Do kina, do kina
jedze starka, tata, mëma.

Tuszi z nama jedze téż,

BRAK RYSUNKU

BRAK RYSUNKU
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bò czekawi gò ten film.

Biliet mùszi kùpic jész, 
 bò bez niegò czãżkò wlézc.

A jak skùńczi sã ten film,
banã pojedzemë z nim.

Marzena Dembek

5. Òdpòwiedzë na pitania i pòwtórz głosno. Namalujta wëprawã mëmë, tatka, starka i 
Tuszégò do kina:

Dze jedze mëma?  Mëma jedze do ………..
Dze jedze tatk?  Tatk jedze do ………….
Dze jedze starka?  Starka jedze téż do …….
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Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:
Pòmòce 
didakticzné:

Zamkłòscë:

Joanna Lost-Laskowska

Bùten. W krómie

króm – produktë – słowizna. 

- fònetika;
- fleksjô;
- składniô;
- leksyka;
- kùltura kaszëbsczégò jãzëka.    

wprowôdzający nowi materiał. 

òglowé:  
•	 pòznanié nowi słowiznë;
•	 wdrôżanié do stosowaniô pòznónégò nazewnictwa w 

różnëch sytuacjach;
•	 rozwijanié ùmiejãtnoscë czëtaniô i wëmôwianiô 

wërazów i krótczich zdaniów ze zwróceniém ùwôdżi na 
pòprawnosc artikùlacyjną;

•	 sztôłcenié ùmiejãtnoscë ùwôżny òbserwacji i 
spòstrzegawczoscë;

•	 doskònalenié ùmiejãtnoscë bùdowaniô krótczich 
òdpòwiesców na pitaniaz wëzwëskaniém znóny 
słowiznë; 

•	 doskònalenié ùmiejãtnoscë pisaniô pò kaszëbskù, 
zwrócenié ùwôdżi na charakteristiczné lëtrë;

pòdrobné:
ùczéń:
•	 ùżiwô pòznóną słowiznã w cwiczënkach;
•	 czëtô i prawidłowò wëmôwiô òpanowóné pòzwë;
•	 ùwôżno òbserwùje tok zajãców;
•	 słëchô òpòwiôdaniô szkólnégò ze zrozëmieniém;
•	 z pòmòcą szkólnégò budëje krótczé òdpòwiescë na 

pitania;
•	 pisze pò kaszëbskù, kòrzëstając ze wzorca,  jaczi mòże  

nalezc w  kôrce robòtë;
•	 zauwôżô charakteristiczné dlô jãzëka kaszëbsczégò 

lëtrë.

•	 słownô, òglądowô, cwiczeniów prakticznëch, robòta z 
tekstã.

•	 ruchòmô pòstac psa i Renatczi, jilustracjô krómù, kôrtë 
do grë w Piotra, jigra, kôrtë robòtë dlô kòżdégò ùcznia.

•	 Zamkłosc: céchùnk, jaczi je òsnową ùczbë, 
przedstôwiający króm.

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:

Pòmòce 
didakticzné:

Zamkłosc: 

Mirosława Sienkiewicz           
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Propòzycje zadaniów abò pitaniów:

1. Wprowadzenié nowi słowiznë 
Szkólnô: Jô wama dzysô òpòwiém ò przińdnym zdarzënkù Tuszégò. Jednégò dnia 

Renatka gôdô do Tuszégò: - Tuszi, mùszã wyńc z chëczë. Nie mògã cebie wząc ze 
sobą. Tuszi sedzôł kòmùdno. - Môsz bëc pòsłëszny, wzérôj na chëcz, jak jô bãda 
doma, dostaniész dôrënk. Gdze mògła jisc Renatka? 

Dzecë: Do doktora. Do szkòłë. Na płëwny basen. Do krómù.
Szkólnô: Renatka szła do wiôldżégò krómù. Bëłë tam półczi z rozmaitima rzeczama do 

jôdë, z ruchnama, do jigrë. Naprzódk òna pòszła kùpic: pieczëznã, ògardowiznã, 
brzôd, miãso i wórztã, mléczëznã, ruchna, jigrã, statczi domôcégò gospodarztwa, 
ksążczi, miodzëznã.

W krómie

W KRÓMIE

                        pieczëzna                                              ògardowizna                                                  brzôd

                  miãso i worzta                                              mléczëzna                                                     ruchna

                        jigrë                                 statczi domôcégò gospodarztwa              ksążczi miodzëzna

Szkólnô: Renatka chca kùpic Tuszemù dôrënk. Gdze òna pùdze?
Dzecë:  Òna pùdze tam, gdze je miãso i wórzta. Òna kùpi wórztã.
             Òna pùdze tam, gdze są jigrë. Òna kùpi balã.
             Òna pùdze tam, gdze je miodzëzna. Òna kùpi bómczi.
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1. Nadôwczi  ùmòcniwające pòznóny materiał
Ùmocniwanié słowiznë – cwiczënk w gôdce i czëtanim (kôrta robòtë).

Szkólnô: Tatk Renatuszczi robi w nym krómie. Òn je sprzedôwôczem. Ùkłôdô terô wôrã 
na półczi. Òderwij nalepkã z wórztã. Gdze jã pòłożé tata?

Dzecë:  Pòłożé jã tam, gdze je miãso i wórzta.
Szkólnô: Òderwij nalepkã z bómkama. Gdze je pòłożë tata?
Dzecë:  Pòłożë je tam, gdze je miodzëzna.
Szkólnô: Òderwij nalepkã z kołôczem. Gdze je pòłożë tata?
Dzecë:  Pòłożë tam, gdze je pieczëzna.
Szkólnô: Òderwij nalepkã z ruchnama. Gdze je pòłożë tata?
Dzecë:  Pòłożë tam, gdze są ruchna.
Szkólnô: Òderwij nalepkã z taską i talérzëkã. Gdze je pòłożë tata?
Dzecë:  Pòłożë tam, gdze są statczi domôcégò gospodarztwa.
Szkólnô: Òderwij nalepkã z szekòladą. Gdze jã pòłożë tata?
Dzecë:  Pòłożë tam, gdze je miodzëzna.
Szkólnô: Òderwij nalepkã z ksążką. Gdze jã pòłożë tata?
Dzecë:  Pòłożë tam, gdze są ksążczi.
Szkólnô: Òderwij nalepkã ze skòczką. Gdze jã pòłożë tata?
Dzecë:  Pòłożë tam, gdze są jigrë.
Szkólnô: Òderwij nalepkã z marchewką. Gdze jã pòłożë tata?
Dzecë:  Pòłożë tam, gdze je ògardowizna.
Szkólnô: Òderwij nalepkã z mlékã. Gdze je pòłożë tata?
Dzecë:  Pòłożë tam, gdze je mléczëzna.
Szkólnô: Òderwij nalepkã z japkã. Gdze je pòłożë tata?
Dzecë:  Pòłożë tam, gdze je brzôd.
Szkólnô: Òderwij nalepkã z krëszką. Gdze jã pòłożë tata?
Dzecë:  Pòłożë tam, gdze je brzôd.
Szkólnô: Òderwij nalepkã z piotrëszkã. Gdze jã pòłożë tata?
Dzecë:  Pòłożë tam, gdze je ògardowizna.
Szkólnô: Òderwij nalepkã z twôrogã. Gdze gò pòłożë tata?
Dzecë:  Pòłożë tam, gdze je mléczëzna.
Szkólnô: Òderwij nalepkã z bótama. Gdze je pòłożë tata?
Dzecë:  Pòłożë tam, gdze są ruchna.

2. Nakléj nalépczi w pasownych môlach.

pieczëzna     ògardowizna      brzôd      miãso i worzta      mléczëzna   

ruchna      jigrë      statczi      domôcégò       ksążczi      miodzëzna      gospodarztwa
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3. Ùmocniwanié słowiznë – gra Pioter (kôrta robòtë).
Szkólnô: Wëtnij kôrtë, zagrómë w Piotra.

4. Ùmocniwanié słowiznë – cwiczënk w pisënkù (kôrta robòtë)
Nôlézë pòzwã, pòłączë i napiszë.

A K J I G R Ë Y X

O S S M I Ã S O W

E Ą Y M T O X Z O

Ż Ż Y B R Z Ô D R

Y C T M T O X G Z

G Z R U C H N A T

M I O D Z Ë Z N A

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

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

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

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

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

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

5. Ùmocniwanié słowiznë (kôrta robòtë)
Szkólnô:  Przeczëtôj i namaluj. Rzeczë, co lubi Tuszi, kòt, kóń i Renatka.

Dzëcë:  Kòt rôd je mléczëznã. Kóń rôd je ògardowiznã. Tuszi rôd je miãso. Renatka lubi ksãżczi.

mléczëzna

miãso

ògardowizna

ksążczi
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6. Ùmocniwanié słowiznë (kôrta robòtë)
Szkólnô: Ùgòtuj pôłnié dlô Renatczi i Tuszégò. Òpòwiédz, co zjé Renatka, a co zjé Tuszi.

Pôłnié dla Renatczi:

Pôłnié dla Tuszégò:

Dzecë: Renatka zjé ógardowiznã, miãso, wëpije soczëznã. Tuszi zjé wôrztã, wëpije wòdã.

BRAK RYSUNKU
TALERZE I SZTUĆCE
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Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:
Pòmòce 
didakticzné:

Zamkłòscë:

Joanna Lost-Laskowska

Bùten. Naji spòrtowé jigrë 

spòrt – bala – stadión - słowizna

•	 fònetika;
•	 fleksjô; 
•	 leksyka;
•	 składniô;
•	 kùltura kaszëbsczégò jãzëka.

wprowôdzający nowi materiał, miészóny. 

òglowé: 
ùczeń:
•	 pòznôwô słownictwò spòrtowé;
•	 pòznôwô pòzwë związóné ze spòrtowima òbiektama;
 pòdrobné:
•	 pòznôwô pòzwë discëplinów spòrtowëch;
•	 pòtrafi pòzwac  dzele bòjiska spòrtowégò;
•	 ùczi sã samòstójny robòtë;
•	 mô swiądã dobrotlëwégò dzejaniô spòrtu na zdrowié 

człowieka.

•	 òglądowô, słownô, prakticznô.

•	 kaszëbsczé słowarze , tekstë wiérztë, kartczi z planã 
spòrtowégò bòjiska.

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:

Pòmòce 
didakticzné:

Marek Uzarek        
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Propòzycje zadaniów i pitaniów: 

Przedstawienié celów.
Zôpis témë.

1. Szkólny czëtô wiérztã Bala.  W tim czasu dzecë stôwiają kropczi na kùńcu zdaniów.

Bala

Kòpią bùwcë balã dërno
lica zmòkłé gãbë czôrné

krzik do  nieba jaż sã niese
ptôczi są ùrzasłé w lese

mëmka wòłô na wieczerzã
leno balë nicht nie bierze

tej na widnik sã skùlała
i tak słuńcem sã òstała

/S. Janke/

2. Dzecë czëtają wiérztã z ùwôżanim na znaczi przestónkòwé.
3. Szkólny stôwiô pëtania do zwiéru wiérztë.

Chto wëstãpiwô we wiérzce?
We wiérzce sã pòwiôdô ò bùwkach.
Chto to są bùwcë?
To taczi knôpi, co doskôcają jinszim.
Co ti bùwcë robią?
Òni kòpią balã.

4. Szkólny òbjôsniô, że na balã mòżemë téż rzec bal, pùczk, a bala nożnô jakno discëplina 
spòrtu to téż bala.

5. Jaczé jinszé jigrë abò zabawë z balą znajeta?
Dwa ògnie, jigra w kòlorë itd.

6. Krótkô, wëbrónô przez dzecë jigra z balą.
7. Jaczé discëplinë spòrtu są sparłãczoné z balą? Przedolmaczë kaszëbsczé zwatwë na 

pòlsczi jãzëk.
rãcznô bala, sécowô bala, kòszowô bala, wòdnô bala, ragbë

8. Jaczé klubë spòrtowé i jaczé nazwëska znónëch spòrtowców sparłãczonëch z balą 
znajesz?

9. Czemù dzecë lubią ùprawiac spòrt? A czemù starszi téż to lubią?
Szkólny wëjôsniô ùcznióm, jaczi cësk mô spòrt na zdrowié cała i dëcha człowieka.

10. Jak sã zwie plac, dze sã graje w balã? Dze je nôblëższi stadión? 
Jaczi sztôłt i kòlor mô stadión we Gduńskù? Czemù mô taczi wëzdrzatk?

11. Szkólny rozdôwô dzecóm kartczi z wëmalowónym planem stadionu i kaszëbsczé słowarze. 
Ùczniowie wpisëją w przënôléżné place zwatwë jegò dzelów.

zdrzadniô, jigrowi plac, brómczi, mùrawa…
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12. Wanoga na stadión abò jigrowi plac. Dzecë pòkazëją jegò dzele.
13. Ùczba piesni (na melodiã Po zielonej trawie…).

Pò zelony trôwie bala gòni,
Abò më wëgrómë, abò òni.
Abò bãdze dobrze, abò bãdze zle.
Bala je òkrãgłô, a brómczi są dwie.

14. Doma: Dowiédz sã, jak bawilë sã balą twòji starszi abò starce.
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Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:
Pòmòce 
didakticzné:

Zamkłòscë:

Joanna Lost-Laskowska

Bùten. Nad wòdą

wòda – òkòlé wòdë - słowizna

•	 leksyka;
•	 fònetika;
•	 fleksjô;
•	 składniô.

miészóny. 

•	 pòznanié pòzwów sparłãczonëch z żëcym i òdpòczinkã 
nad wòdą;

•	 parłãczenié pòzwów z òbrôzkama;
•	 cwiczënczi czëtaniégò i pisaniégò pò kaszëbskù.

•	 robòta z òbrôzkama i pòzwama;
•	 òbùczającô kôrbiónka; 
•	 samòstójnô badérnô robòta.

•	 òbrôzczi: wòda z rëbama i statczi, pieglëszcze, lëdze;
•	 pòzwë i cwiczënczi.

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:

Pòmòce 
didakticzné:

Mirosława Werdecka          
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Propòzycje pitaniów i zadaniów:

1. 

Co je na tim òbrôzkù? Co robimë nad wòdą? Jaczé të znajesz rëbë? 

2. Dzecë parłãczą pasowné pëtania  i òdpòwiedzë:  
•	 Co żëje w wòdze? W wòdze żëją rëbë, zôwlôdżi i swórczi.
•	 Co robimë z piôskù? Z piôskù robimë zómczi i bùdinczi.
•	 Czim mòżemë płëwac?  Płëwac mòżemë statkã, żeglówką i czôłnã.
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3. Nalézë pòzwë rëbów i zamaluj pasowné rutë.

s w s b t p
l d z p l ò
é a c ł u m

dz ł z o ò ù
m o ë t k c
v s k k ù h
b o a a n e
z s h g k l

4. Z lëtrów ùłożë pòzwë do òbrôzków i zapiszë je.

                                                          

 s ,p, i, k, ô                     b, ë, r, a                  k, t, a, s, t                      a, w, ò, d

BRAK RYSUNKU



199

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:
Pòmòce 
didakticzné:

Zamkłòscë:

Joanna Lost-Laskowska

Ù szewca

szewc - dratew – szëdło - prawidło

•	 fònetika;
•	 kùltura kaszëbsczégò jãzëka;
•	 leksyka.

wprowadzenié nowégò materiał. 

òglowé:
•	 szkòłownik  wié, co robi szewc;
•	 rozmieje  zdatnosc  warkù  szewca;
pòdrobné:
•	 szkòłownik pòtrafi ùłożëc òbrôzk;
•	 pòtrafi  nazwac statczi, jaczima pòsługùje sã szewc;
•	 rozmieje znaczenié słowów: szëdło, dratew, prawidło;
•	 znaje słowa i melodiã spiéwônczi Szewc,
•	 znaje prosti  tuńc Szewc.

•	 ekspònującô, prakticznô, kòrbiônka.

•	 rozsëpónka słownô, puzzle,  dratew, szydło, prawidło, 
bótë, tekst spiéwónczi, plata CD. 

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:

Pòmòce 
didakticzné:

Brygida Jakubek        
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Propòzycje pitaniów i zadaniów:

Pòwitanié : Witôjtaż!
Sz: rozdaje dzôtkóm puzzle (òbrôzk szewca przë robòcë zał. nr 1)
Dz: ùkłôdają  òbrôzk, wklejają gò do zesziwka i òpòwiôdają, co je na nim widzec  

- Co je na tim òbrôzkù?
- Chto to je ten chłop?
- Co òn robi?
- Chto szëje bótë?

Sz:  wsôdzô na tôflë ten sóm òbrôzk (wiãkszé) i wiészô na nim nôpisë narzãdzów, 
jaczima pòsługùje sã w swòji  robòcë i czëtô je (zał. nr2). 

Dz: pòwtôrzają słowa: szewc, dratew, szëdło, bót, prawidło, młotk; wpisują na swòich 
òbrôzkach pòzwë narzãdzów i czëtają je.

Sz: ùstôwiô na westrzódkù klasë narzãdza, jaczima pòsługùje sã w swòji robòce szewc 
(młotk, prawidło, dratew, bót). Do narzãdzów przëlepióné są ich pòzwë. 

Dz: pòdchòdzą do narzãdzów, òbzérają je, próbùją czëtac 
Sz: jesz rôz czëtô pòzwë: młotk, prawidło, dratew, kòwadło; (pòkôzëwô téż szëdło i 

cwiecczi, chtërne sã niebezpieczni dlô dzôtków)
Sz: włączô  nagranié  spiéwónczi Szewc  (zał. nr3)
Dz: słëchają spiéwónczi, pòwtôrzają pòzwë  narzãdzów, chtërné bëłë w nagraniu, 

pòdchòdają do òbrôzka i pòkazują słowa, chtërné mają sobie wdarzëc  
Sz: pisze na tôflë: Szewiec szëje bót. Cygnie dratew. Szëdło w przëszwã wgniótł.  Czëtô.
Dz: pòwtôrzają za szkólnim zdania głosno, cëchò, spiéwająco
Sz: jesz rôz włączô spiéwónkã Szewc i spiéwô. 
Dz: słëchają i pòwtôrzają za szkólnym wëjimczi spiéwónczi, próbùją spiéwac
Sz: pitô: Czë mòżna pòkazac, co robi szewc w ti spiéwónce?
Dz: pòdchòdzą na westrzódk klasë i pòdôwają propozycje, jak je pòkôzac  
Sz: znowù włączô spiéwónkã i pòkazuje tuńc (2x)
Dz: pòwtôrzają tuńc  i spiéwają
Sz: na kùńc ùczbë rozdaje dzëcóm rozsëpk słowów ( zał.  nr 4)
Dz: ukłôdają zdanie i przëlepiwają gò pòd òbrôzkã szewca, głosno czëtają ,,Szewc szëje 

bótë.”( jak je czas, mogą pòfarwic òbrôzk, mòże to tëż bëc robota dodóm).

Zał. nr 2.

szewc
dratew
szëdło
bót
prawidło
młotk

Zał. nr 4.

Szewc     szëje      bótë.
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SŁABA JAKOŚĆ
PRAWA AUTORSKIE?
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Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:
Pòmòce 
didakticzné:

Zamkłòscë:

Joanna Lost-Laskowska

Bëc przë dobrim zdrowim!

zdrowié – chòrosc – aptéka – doktór – witaminô – 
profilaktika – jôda -      jigrë - szport.

òglowé: 
•	 dac zôczątk sprawam, jak bëc przë dobrim zdrowim! - 

recepta na zdrowié;
•	 bùdowaniè drëszstwa i zaùfaniô w karnie ùczniów;
pòdrobné:
•	 szukanié wiédzë w rozmajitëch placach;
•	 bùdzenié  zajinteresowaniô sprawama  zdrowiô;
•	 analiza dërżéniowëch tekstów;
•	 przëjimanié òdpòwiedzalnotë za se i za jinszich;
•	 wskazywanié na bòkadosc witamin przë dobrim 

zdrowim;
•	 wëchòwanié do poszanowaniô zdrowiô.

•	 robòta z Jinternetã, prôca z ksążkama, robòta z tekstã, 
przetwarzanié jinfòmacji w célu stwòrzeniô plakatu, 
diskùsjô, wëcyganié swiądów, grzëmot mózgù, 
wëjasnienié znaczeniô hasłów.

•	 jindiwidualnô, w karnach.

•	 szari papier, markerë, ksążczi, kartążka encyklopedie, 
Jinternet, zesziwk.

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:

Pòmòce 
didakticzné:

Bożena Wajs               2-3h
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Cyg ùczbë:

1. Rozegracëjô jintegralnó  Mòjé czëcè sã.
Dz: Dzecã sygnie w krąg.
Sz.: zaczinô rozegracëjã  òd Mòjé czëcè sã …, np.  Ob całé dnie Mòjé czëcé sã, jak socznô 

krëszka
Dz. Przërównanié  czëcô sã do dobrónëch jinszëch produktów...

2. Grzëmòt mózgù: Zdrowié - Chwiérnota – Witaminë – Aptéka – Doktór – Profilaktika – Jôda 
– Jigrë - Szpòrt.
Zapisanié zebróny wiédzë na plakace z szarégò papióra.

3. Wëjasnienié znaczeniô hasłów: Zdrowié, chòrosc, aptéka, doktór, witaminë, profilaktika, 
jôda, (nôlepi na spòdlim Jinternece, encyklopedie i dostãpnëch ksãżków). Zapisanié 
każdégò hasła w kaszëbsczi wersji na kartach szarégò papiora – ùczniowie dzejają w 
karnach, wëzwëskùją do przekłôdaniô słowarze.

4. Diskùsjã na témã, czegò człowiek brëkùje do żëcô? Na zapëtanié òdpòwiész gwës 
krótkò: jestkù . Le czë mòże to bëc blós mlékò, abò leno bùlwë, a mòżë  sygnie jesc samò 
miãso? Żebë żëc i sã rozwijac, człowiekòwi je pòtrzébné biôłkò,wãglowòdanë, witaminë 
i mineralné sole.

5. Pòsłëchôj òpòwiôstczi  Kùcharskô knéżka. (Załącznik nr 1.) Czej bãdzesz ùwôżno słëchôł, 
dôsz so późni radã z wëbraniém dobrëch òdpòwiedzów na  pëtania do tekstu.
•	 Òd czegò zanôlégô zdrowié? 
•	 Co przódë lëdze jedlë?
•	 Wiész të, jakô jôda je zdrowô?
•	 Jaczé jestkù të lubisz nôbarżi?
•	 Ùłożë tidzeniową jôdną kôrtã.

6. Spróbùj, czë òd słowa jesc dô sã  ùtwòrzëc jesz jiné czasniczi (np. przez  dodanié do 
nich malinczich dzélëków z-, wë-, do-, na-…) Żlë je drãgò wëmëslëc, pòmòc nalézesz w 
Słowarzu B. Sëchtë pòd zéwiszczã  jesc.
•	 Zapiszë ùłożoné czasniczi w zesziwkù i ùłożë z nima prosté zdania.

7. Żelë  na gwës chcemë bëc zdrowi – a zanôlégô nóm na tim - to mùszimë ùprôwiac szpòrt
8. Zapiszë na kôrtkach pòzwë twòjich ùlubionëch discyplinów szpòrtu (pò pòlskù).

•	 Kôrtczi wrzucta do kartążka. Jedno z waji niech wëjimô kôrtczi z kartążka. Dzelta 
kôrtczi na grëpë, jaczé so rëchli ùstanowiła, np. knôpczé jigrë , dzéwczëcé abò 
zëmòwé, latné….

9. Wëzwëskôjta terô pòlskò – kaszëbsczi słowôrz do wëszukaniô kaszëbszczich pòzwów dlô 
nazwónëch rëchli discyplinów i pòzwë spòrtowców.
•	 Zapiszta pòlszczé i kaszëbszczé pòzwë discyplinów (spòrtowô słowizna) w 

zesziwkach.
10. Pòsłëchôjta òpòwiôstczi  Jigrzësznô. (Załącznik nr 2)

•	 Czë të môsz swój szpòrtowi òbleczënk?
•	 Môsz të bëté na letkòatletnëch minkach?
•	 Zrobi òbrôzk ò waszi szkòłowi òlimpiadze.

11. Jakno domôcą robòtą do wëkònaniô wez so za cél pòmòc sobie jak i jinszim jak nôwikszi 
lëczbie lëdzy ze swòji familii, znajemnëch i jich dzecy, przesadzëc że SZPÒRT TO 
ZDROWIĖ i mòżna zajëmac sã w kòżdim wieku i w kòżdim môlu.
Niech nóm przez nôblëższé lata towarzë hasło: Bëc przë dobrim zdrowim!
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Zał. Nr 1. 

Zał. nr 2. 

BRAK ILUSTRACJI
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BRAK ILUSTRACJI
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Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:
Pòmòce 
didakticzné:

Zamkłòscë:

Joanna Lost-Laskowska

Bògactwò naszégò lasa

 las – zwierzãta - grzëbë

òglowé:
•	 zapòznanié szkòłowników z bògactwem lasa;
pòdrobné:
ùczeń pòtrafi:
•	 òdróżniac gatunczi grzëbów jadalnëch ë trëjącëch;
•	 wëjasnic, jak i chdze szukac grzëbów;
ùczeń:
•	 znô wskôzë zachòwaniô sã w lese;
•	 pòznaje nazwë roscënów ë zwiérzënã, co  żëje w lese;
•	 pòznaje nowé zortë roscënów ë zwiérzënë, co żëje lese;
•	 wëmieniô zortë grzëbów trëjącëch;
•	 - znô zasadë zbiéraniô grzëbów.

•	 pòdającô, 
•	 problemòwô, 
•	 programòwô. 

•	 zesziwk, kôrta robòtë, film „Òpòwiesc ò grzëbach”

Temat: 

Słowa klucze: 

Céle mòduła: 

Metodë:

Pòmòce 
didakticzné:

Irena Wolska                    kl. V
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Propòzycje zadaniów i pitaniów: 

1. Krótczé wprowadzenié, pòwitanié szkòłowników.
2. Wëjasnienié charakternotë zajãców, szkólny pëtô sã szkòłowników:

a. Czemù lasë są wôżną czãscą nôtërë?
b. Wëmienië warstwë roscënów w lese.
c. Pòdôj przikład òrganizmów, chtërné mòżna spòtkac w lese.

3. Zapisanié témë na tôflë i w zesziwkù.
4. Szkólny rozdaje kôrtã robòtë (zał.1.), szkòłownice je wëfùlowùją.
5. Pò chwilë szkòłownice przedstôwiają to, co zrobilë.
6. Szkólny zwrôcô ùwôgã na apartnosc grzëbów w lesnym swiece.
7. Szkólny rozdaje kôrtczi, na chtërnëch są czasniczi – robòtë, chtërné mòżna abò nié mòżna 

robic w lese (zał. 2b) Kòżdy szkòłownik mùszi swòjã kôrtkã położëc w dobrim placu na 
planszë(zał.2 a.)

8. Szkòłownice dostają do wëfùlowaniô tabelã (zał. 3.). Robią to razem ze szkólnym.
9. „Bùrza mózgów” – szkólny pëtô szkółowników i czekô na chùtczé òdpòwiedzë:

a. Pòdôj 5 skòjarzeń ze słowem grzib.
b. Jaczé grzëbë zbiérómë?
c. Czedë chòdzymë zbiérac grzëbë?
d. Do czegò bierzemë grzëbë?

10. Òbezdrzenié filmù „Òpòwiesc ò grzëbach”.
11. Pò òbezdrzeniu filmù szkólny rozdaje kôrtë robòtë (zał. 4.).
12. Pò pôrë minutach szkólny sprôwdzô, co szkòłownice napiselë.
13. Szkólny dzeli klasã na 4 grëpë, kòżdô òbrôbiô jeden z podónëch témów 

I grëpa -  pòzytiwnô rola grzëbów w nôtërze;
II grëpa – pòzytiwnô rola grzëbów w żëcym człowieka;
III grëpa – negatiwnô rola grzëbów;
IV grëpa – w jaczi spòsób prawò chroni grzëbë.

14. Szef  grëpë pòdsumòwùje jich robòtã.
 
Szkólny pòdsumòwùje ùczbã, przëpòminô, jak ùnikac zagrożeń i co zrobic, jak chtos je zatrëti 
grzëbama; pòdaje numer alarmòwi: 112 z szałertelefónu i 999 z telefónu stacjonarnégò.

Szkólny rozdaje kôrtã robòtë (zał. 5) do wëkònaniô doma.
 
Zapëtónk sczerowóny do szkòłowników: Czë widzała  jim sã ta ùczba? Co òsoblëwie jich 
zaczekawiôło? Co jim sã nie pòdobało? 
Szkòłownicë òdpòwiôdają, wińdze z tegò gôdka ò ùczbie ë ò wëzwëskôniu kòmpùtra na 
ùczbie kaszëbsczégò jãzëka. 

Załącznik 1.

Kôrta robòtë. Dofùluj tabela
Zwierzãta naszëch lasów Roscënë naszëch lasów
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Załącznik 2a.

Kôrta robòtë
Dofùluj tabelã z rozsëpczi

W lese mòżna… W lese nié mòżna…

Załącznik 3.

Kôrta robòtë
Dofùluj tabelã:

Szëchtë lasa Organizmë roscënów Organizmë zwierzãtów
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Załącznik 4.

Kôrta robòtë
Podkreslë dobrą òdpòwiédz:

1. Jak nazëwómë cało grzëbów?
a) grzybnia,
b) mùchòmòr,
c) zarodnik.

2. Jaczé miejsca lubią grzëbë?
a) pùstinie,
b) pòdmòkłé miejsca, chdze je wiele lëstów,
c) piôskòwnice.

3. Gdze ùnoszają sã zarodniczi grzëbów?
a) we wòdze,
b) w pòwietrzu,
c) nigdze.

4. Jaczé grzëbë twòrzą brzadowniczi?
a) wszëtczé nié,
b) leno mùchòmòrë,
c) wszëtczé.

5. Z czegò samòżëwné roscënë twòrzą żëwnotã?
a) z wòdë, solów mineralnëch, 
b) blós z wòdë,
c) nie twòrzą żëwnotë.

6. Co zawdzãczómë grzëbóm?
a) czësté pòwietrzé,
b) brudną wòdã,
c) dobrą zemiã.

7. Czim je mikòrëza?
a) szczątczem roscënë, 
b) zôrtã mùchòmòra,
c) czãscą grzëba.

8. Wiele zôrtów grzëbów je chrónionëch w Pòlsce?
a) 12,
b) 52,
c) 78.
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Załącznik 5.

Kôrta robòtë
Dofùluj: 

Dekalog grzëbiarza

Zbiérac tilkò dobré zôrtë z……........…
Nie zbiérac brzadowników m…….....................….., trudnëch do rozszlachòwaniô
Nie wëriwac grzëba z g………...............…..
Nie niszczëc m…….................…….
Grzëbë ùkrãcómë niskò przë ś……................….
Nie kùpòwac g……......................……  od przigòdnëch sprzedawców 
Nie zbiérac grzëbów do plastikòwich t……….................…, tilkò do kòszów 
Nie zakłócac c….......................….   mieszkańcóm lasa 
 Nie brac na g………..............………….  môłëch dzôtków 
Nie zasmiecac l…….....................…..

Bibliografiô:

1. Trepczyk J. Słownik polsko-kaszubski, Gdańsk, 1994.
2. Pioch D., Kaszëbë Zemia i Lëdze, Gdańsk, 2001.
3. Stonehouse B., Zwierzęta naszych lasów, Poznań, 2009.
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Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:
Pòmòce 
didakticzné:

Zamkłòscë:

Joanna Lost-Laskowska

Szukómë naszich kòrzeni.

mòje òkòlé -  legenda – Na kle

•	 Lëteratura

wprowadzenié  nowégò materiału.

òglowé:
•	 ùrôbianié wseczëcowégò òdnieseniô do rodnégò môla;
•	 wprowôdzanié do samòùczeniô przez wërôbianié 

pòstawë szëkający;
pòdrobné:
ùczeń pòtrafi:
•	 zwëskac  z Jinternetu przë  szukaniô jinfòrmacëjów ò 

òkòlim;
•	 zbiérac materiał tyczący legendë zrzeszony z nazwą 

wsë;
•	 cekawie òpòwiôdac zamkłosc legendë;
•	 szëkòwno wëzwëskac zamkłosc legendë w inscenizacji;
•	 ùczeń rozmieje pòjãca: kòrzenie, legenda, zwëcz;
•	 dostrzégô charakternotã céchów legendë;
•	 òdróżniô historiczné faktë òd legendowich;
•	 znô zamkłosc legendë zrzeszóny z rodzynnym môlã.

•	 pòdającô, 
•	 problemòwô, 
•	 programòwô. 

•	 tekst legendë ò Nôkli ,  encyklopediô,  zesziwk, 
kôrta robòtë, regionalné ekspònatë, materiałë do 
przërichtowaniô strojów.

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:

Pòmòce 
didakticzné:

Renata Gańska           kl. I gimn -2h  
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Zamkłoscë:

1. Krótczé wprowadzenié, wëjaśnienié charakternotë zajãców,
2. Zapisanié témë na tôflë i w zesziwkù,
3. Mobilizacjô ùczniów do przëbôczeniô i wëjasnieniô pòjãca – legenda, (jaczi dokôz 

nazëwómë legendą? Jaczé parłãczné céchë  mòżna dostrzec w dokôzach przëdzelónëch 
mionem legendë?) 

4. zapëtónk ò zdrzódło: Gdze mòżna nalezc òdpòwiedz na zapitënk, jaczi dokôz nazëwómë 
legendą? klasã dzelimë na 3 grëpë, kòżdô grëpa szukô w jinym zdrzódle

- I grëpa -  słownik pòlsczégò jãzëka, słownik lëteracczich terminów,
- II grëpa -  encyklopedia mùltimedialnô,
- III grëpa - nôkôz òdnalezeniô wskôzóny strónë www i òdczytanié  definicji terminu 
„legenda”,  (zał. 1.),

5. słëchanié legendë ò Nôkli czëtany przez szkólnégò, (zał. 2),
6. sczerowanié szkòłowników na problem: Jak legenda tłumaczi pòchòdzenié nazwë wsë?,
7. pòjużny wëpòwiedzë tëkający zamkłoscë, wëdzelenié pòstacji ë zdarzeń;
8. wëkònanié kôrtë robótë ë quizu;
9. przëdzelënk rólë apartnym  òsobóm;  
10. czëtanié przez szkòłowników legendë, z pòdzélënkiem na rolë;
11. przësztelowanié zamkłoscë legendë na zdrzadniô. (zał.4);
12. wëkònanié projektu stroju do wëznaczóny rolë z legendë w òdnieseniu do pasowny 

epòczi historëczny (Jinternet).
 
Pòdsumòwującô:

13.  zapëtónk sczerowóny do szkòłowników: Co daje nóm znajomòsc legendë sparłãczóny  z 
wsą ë òbéńdą? Jakô je jinosc midzë faktami historëcznymi a legendarnymi?
•	 Òdpòwiescë: 

bògacy naszą wiedzã ò historii, domôcëznie, zwëkach naszégò òkòlégò; 
zażëmac wiãzë wseczëcowé z domôcëzną; 
historiô òpiérô sã na dokumeńtach sprawdzónëch.

Robòta do dodóma:

14. wëkònanié stroju wedle zrobionégò projektu. 

Ewaluacjô: 

15. zapëtónk sczerowóny do szkòłowników: Czë widzała im sã ta ùczba? Co òsoblëwie jich 
zaczekawiło? Co jim sã nie pòdobało? 

16. szkòłownicë òdpòwiôdają, wińdze z tegò gôdka ò ùczbie, ë ò wëzwëskaniô kompùtra na 
ùczbie kaszëbsczégò jãzëka.
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Propòzycje zadaniów abò pitaniów:

•	 Quiz – szkólny wiészô na tôflë zdjãca, co pòkazëją przedwòjenną Nôklã, a 
szkòłownice òdgadują, co je  na nich pòkazóné, jaczé zmianë zaszłë òd czasu 
zrobieniô zdjãca, co  terôzkù tam je, a czegò już tam nie òbaczimë.

•	 Rekapitulacjô ë wëkònanié zadań na kôrce robòtë òcena rësznotë szkòłowników. 
(zał.3).

Bibliografiô:

1. Borzyszkowski J., Dzieje i współczesność gminy Parchowo, Gdańsk – Parchowo, 2005.
2. http:/kaszubia.com
3. Jakubek R., Gwara kaszubska wsi Nakla pod Bytowem w woj. słupskim, pr. magisterska, 

pod kier. E. Homy, Słupsk, 1979.
4. Rospond S., Słownik etymologiczny miast i gmin PRL, Wrocław, 1984.

Załącznik 1.

Definicja terminu „legenda” znaleziona na stronie www 
 
Legenda [łac.], lit. opowieść fantastyczna z życia świętych, bohaterów, pełna niezwykłości  
i cudowności, często osnuta na wątkach ludowych i apokryficznych; rozpowszechniona  
w średniowieczu.

Załącznik 2.
 
 

LEGENDA  Ò PÒWSTANIU   NÔKLI

- Wszëtcë sedzą przë ògniskù i cëchò rozprôwiają.

BOLO ( jidze do ògniska) gôdô: Pòkój Wôma. Noc cemnô, dëcht le z biédą mógł jô do Waju 
trafic. Dobrze, że Wa dosc wczas òdżin rozpôlëlë, bòbëm z głodu ùmarł.
MIETKÒ cëchò sã gò pëtô          
Pilôczów të gdze tam nie widzôł?
- Wiész, cemno, ale ni znowù tak, żebëm jich ni miôł widzec. Cziejbë slépie nie widzałë, tobëm 
ich nosem czuł. Ho, a tedë marni jich los, przed séczerą bë mie nie ùceklë.
- Pëtóm sã, bò wiész terôzkù ùwôżnoscë nigdë za wiele. Na gòłim pòlu nijak sã nie òbronimë, 
jak nas najadą. Miecze i łëczi mùszimë miec wiedno przësztelowóné.
- Pòwiém ce, że czas ju nalézc gwësny môl na wiednëchno, wëbùdowac chëczë i òbòrã, nalézc 
wòdã na pòdwòrzim, a nié ji wiedno, gdze jindze szukac.
Mietkò, jak to uczëł, to sã tak wëlãkł i rzekł. 
-A co z naszima nieprzëcélama? Òni doch nas wëniszczą do nodżi.



215

- Nie martw sã – rzecze Bolo na to. Zôgarda pòstawimë a z górë bãdzëmë na nich zdrzëc.
- Ale co z jôdą dlô nas i dlô zwiérząt? Martwi sã Mietkò.
Të nié wiész knôpkù? W lasach bãdze dosc drewna do chëczów i miãsa ze zwiérzãtów do jôdë. 
Përzinkã lasa wëtniemë i zrobimë pòle zôsewné. Doch më ju widzelë czedës lëdzy żëjących 
na jednym môlu, a nié wiecznie wanożëc i wanożëc. Dômë sobie radã. Sprzikrzëło mie sã już 
to wieczné wanożenié i pakowanié dobëtkù. Mùszimë nalezc dëcht szëkòwny plac na najô 
wies, bò më le zawdë wòjowelë ò dobré łëczi , napôdała na nas dzëkô dzëwizna a naju chòwa 
zdëchała z głodu. To sã wszëtkò skùńczi czedë më nalézemë bëlny môl.
Mietkò zaczął sã wdôrzac jak to bë bëło i pòwiôdô.
- Wiéta wa co lëdze, ten knôp arastno gôdô. Mie dôwno ju chòdzëło to pò głowie.
- A jô wiém, że ...  chcôł dodac Bòlo.
- Të swòje ju gôdôłes, teru mie nie przerëwi. Na czim jô skùńcził? A teru wiém. Òd dôwna 
jô ju mëslôł ò tim, co rozpòwiôdô Bòlo i widzôł jô to tak, jak òn. Jô le czekôłem na znak òd 
PERUNA, gdze no mómë bùdowac naju chëczë. Jak më wieczór doszlë na naju môl do spaniô, 
të jô ùzdrzôł taczi gwësny snôżi môl.
- Ja Mietkò, tu je tak szëkòwno, jaż ...
- Jô doch ce gôdôłem żebës mie nie przerëwôł, na czim to jô skùńcził?  Mietkò pòdrapôł sã pò 
głowie. A prôwda ... szëkòwny môl, snôżi lasë, jezora a jaczi snôżé je stôw i to słuńce co sã w 
nim pławi. Jak jô przëstanął, żebë sã przëzdrzec temù môlowi, tedë pòd nogama jô wëmaklôł, 
cos jak krzëwi czij. Czej jô gò wząłem w rãce, tedë jô dopiérkù widzôł, że to je kieł òd dzëka, 
alem jesz taczégò nigdë nie widzôł. Òbôczta!
- Ale wiôldżi !!!! - dzëwi sã Bòlo.
- Ja prôwda,  jak długùszkò jô żëjã,  taczégòm jész nie widzôł.
- Wiész Mietkò,to je pò prôwdze apartny kieł. Mùszi to bëc znak òd PERUNA.
- Takom i jô sobie pòmëslôł- kôrbi Mietkò. Tëlé żesmë wanożëlë i nic taczégò jesz nie widzelë, 
to mùszi bëc znak òd PERUNA. Mòże ju nastôł kùnc najégò wanożeniô i Bòlo mô racjã?
- A wiéta wa -  razmëszlô Bòlo -  jak sã ùceszą naji białczi, że nié bãdą mùszałë sã wiecznie 
pakòwac i zrëwac dzôtków z głãbòczégò snu.
- To doch je nômni wôżné - pòwiôdô Mietko, - co bãdą gôdałë naji białczi. To më mùszimë 
zarządzëwac, co dali z najim plemieniem bãdze. Bolo mô prôwdã. Młodô krew, to je nasza 
przińdota i më mùszimë mieć apartny bôczenié na nich. Më wanożeniô jesmë zwëczajny, dlô 
naju to niżôdna ùcemiãga, ale im bãdze lżi w żëcém. W nich sedzy naju dôga. Czë chceta Wa 
cos jész rzec? Bò jak nié, to zrobimë tak, jak żesmë ùsejmòwelë. Jitro ò pòrénkù zaczniemë 
bùdowac naszą wies. Pòstawimë nôprzódk pasturniã, co òchroni nas i naji dobëtk, a dali 
pòstawimë zôgardã i wësokô starżowô wieżã. Pasturnia bãdze stôjała tôm, chdze më nalezlë 
kieł dzëka, na znak dôny òd PERUNA.
- A chdze zéńdzemë sã ò pòrénkù -  pëtô Bòlo?
- No,  Na kle – taczé téż bãdze najé zawòłanié – NA KLE.
No i tak pòwstała nôkielskô òsada.

Autorowie: Renata i Andrzej Gańscy 

Załącznik 3.

Kôrta robòtë
Téma ùczbë: Historijô  i legenda mòji wsë

1. Wëmieni miona òsób wëstępującëch w legendze ……………….., …………………….., ………………, 
………………….., 

2. Co bëło przëczëną òstawieniô kòczowniczégò żëcô? ……………………………………………………
………………………………………………….
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3. Òd jaczégò zwiérzãca pòchòdzy nalazłi kieł? …………………………………..
4. Ùzupełnij zdania dotëczącé historii wsë.

Òbszar, na chtërnëm późni pòwstała wies Nôkla, béł zamieszkiwóny  przez ................. 
………………. .
Nazwa wsë pòchòdzy òd …….. …….. .  
W  …………  pòdbilë te terenë i wëbùdowalë piérszą òsadã. 

5. Ùzupełnij zdanie:
Nôkla nôleżi do wòjewództwa …………………………………………., pòwiatu …………………., 
gminë ………………………..

6. W jaczé òbéńdze Pòlsczi leżi Nôkla ……………………………… .
7. Czim mòże pòchwôlec sã mòja wies:

-  ………………….
- ………………….
- ………………….

8. Do jaczégò państwa nôleżała Nôkla w:
1253 r. ……………..
1778 r. ………………
1905 r. …………….
1919 r. ………………
1944 r. …………….
1949 r. …………….

9. Na zamieszczoni niżi mapie 
•	 zaznacz  naszą wies,
•	 òdczëtôj z piérszi mapë i zakréskùj na drëdżi  teren zamieszkóny przez Kaszëbów.

Na spòdlim baderowniégò Jana Mòdrawszczégò

BRAK ILUSTRACJI



217

10. Wëtnij i ułóż rozsëpankã òbrôzkòwą, a pòtemù wklej ją do zesziwkù. Napiszë, co 
przedstôwiô jilustracjô, napiszë pôrã zdaniów (pòcãté kserokòpie zdjãc z piérszą òsadą).

Załącznik 4

Zamkłosc legendë na zdrzadniô 

ÒSOBË: SŁAWÒ, BÒLES, LESTEK, MIETKÒ, ZBISZKÒ, ZEMKÒ.

REKWIZËTË: ŁËCZI, STRZÉLË, MIECZE.
Wszëtcë  sedzą przë ògniskù i cëchò rozprôwiają.

BÒLES ( jidze do ògniska):
Pòkój Wóma. Noc cemnô, dëcht le z biédą mógł jô do Waju trafic. Dobrze, że Wasta dosc wczas 
òdżin rozpôlëł, bòbëm z głodu ùmarł.
MIETKÒ:
Pilôczôw të gdze tam nie widzôł?
BÒLES:
Cemno. Ale ni znowù tak, żebëm jich ni miôł widzec. Czejbë slépie nie widzałë, tobëm ich 
nosem czuł. Ho, a tedë marny jich los, przed séczérą bë mie nie ùceklë.
LESTEK:
Ùwôżnoscë nigdë za wiele. Na gòłim pòlu nijak sã nie òbrónimë, jak nas najadą. Miecze i łëczi 
mùszimë miec zawsze przësztelowóné.
ZBISZKÒ:
Bòdôj czas ju nalezc gwësny môl na wiednëchno, wëbùdowac chëczë i òbòrã, nalézc wòdã na 
pòdwòrzé, a nié ji wiedno, gdze jindze szukac.
MIETKÒ:
A co z naszima nieprzëjôcélama? Òni doch nas wëniszczą do nodżi.
ZBISZKÒ:
Zôgrodã pòstawimë a z górë bãdzëmë na nich zdrzëc.
ZEMKÒ:
A co z jôdą dlô nas i dlô zwiérząt?
ZBISZKÒ:
Të nie wiész knôpkù? W lasach bãdze dosc drewna do chëczów i miãsa ze zwiérzãtów do jôdë. 
Përzinkã lasa wëtniemë i zrobimë pòle zôséwné. Doch më ju widzelë czedës lëdzy żëjących 
na jednym môlu, a nie wiecznie wanożëc i wanożëc. Dómë sobie radã. Sprzikrzëło mie sã ju 
to wieczné wanożenié i pakòwanié dobëtkù. Mùszimë nalezc dëcht szëkòwny plac na najã 
wies, bò më le zawdë wòjowelë ò dobri łëczi , napôdała na nas dzëkô dzëwizna a naju chòwa 
zdëchała z głodu. To sã wszëtkò skùńczi, czedë më nalézemë bëlny môl.
SŁAWÒ:
Ten knôp arastno gôdô. Mie dôwno ju chòdzëło to pò głowie.
ZBISZKÒ:
A jô wiém, że ...
SŁAWÒ:
Të swòje ju gôdôłes, terô mie nie przerëwi. Na czim jô skùńcził? A terô wiém. Òd dôwna jô 
ju mëslôł ò tim, co rozpòwiôdô Zbich i widzôł jem to tak, jak òn. Jô le czekôłem na znak òd 
PERUNA, gdze no mómë bùdowac naju chëczë. Jak më wieczór doszlë na naju môl do spaniô, 
të jô ùzdrzôłem taczi gwësny snôżi môl.
ZBISZKÒ:
Ja, tu je tak szëkòwno, jaż ...
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SŁAWÒ:
Jô doch ce gôdôłem, żebës mie nie przerëwôł, na czim to jô skùńcził? A prôwda ... szëkòwny 
môl, snôżé lasë, jezora, a jaczi snôżi je stôw i to słuńce co sã w nim pławi. Jak jô przëstanął, 
żebë sã przëzdrzec temù môlowi, tedë pòd nogama jô wëmaklôł cos jak krzëwi czij. Cziej jô 
gò wząłem w rãce, tedë jô dopiérkù widzôł, że to je kieł òd dzëka, alem jesz taczégò nigdë 
nie widzôł. Òbôczta!
MIETKÒ:
Ale wiôldżi !!!!!
LESTEK:
Jak długùszkò jô żëjã,  taczégòm jész nie widzôł.
BÒLES:
To je pò prôwdze apartny kieł. Mùszi to bëc znak òd PERUNA.
SŁAWÒ:
Tak i jô sobie pòmëslôł. Tëlë żesmë wanożële i nic taczégò jész nie widzelë, to mùszi bëc znak 
òd PERUNA.
LESTEK:
Mòże ju nastôł kùnc najégò wanożeniô i Zbich mô racjã?
ZBISZKÒ:
A wiéta wa, jak sã ùceszą naji białczi, że nie bãdą mùszałë sã wiecznie pakòwac i zrëwac 
dzôtków z głãbòczégò snu.
LESTEK:
To doch je nômni wôżné, co bãdą gôdałë naji białczi. To më mùszimë zarządzëwac, co dali z 
najim plemieniem bãdze.
SŁAWÒ:
Bëlno rozprôwiôsz, ale Zbich mô prôwdã. Młodô krew, to je nasza przińdota i më mùszimë 
miec apartné bôczenié na nich. Më wanożeniô jesmë zwëczajny, dlô naju to niżôdna 
ùcemiãga, ale jim bãdze lżi. W nich sedzy naju dôga. Czë chceta wa cos jesz rzec? Bò jak nié, 
to zrobimë tak, jak żesmë ùsejmòwelë. Jitro ò pòrénkù zaczniemë bùdowac naszą wies. 
Pòstawimë nôprzód pasturniã, co òchroni nas i naji dobëtk, a dali pòstawimë zôgardã i 
wësokô starżowô wieżã. Pasturnia bãdze stôjała tam, dze më nalezlë kieł dzëka, na znak 
dóny òd PERUNA.
ZBISZKÒ:
A dze zéńdzemë sã ò pòrénkù?
SŁAWÒ:
„Na kle” – taczé téż bãdze naji zawòłanié – „NA KLE”.

Autorowie: Renata i Andrzej Gańscy
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Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:
Pòmòce 
didakticzné:

Zamkłòscë:

Joanna Lost-Laskowska

Òd kónia do auta.Òd kòwôla do mechanika.

kóń – auto – wark.

•	 gramatika:
•	 leksyka;
•	 fleksjô;
•	 frazeologiô,
•	 fònetika;
•	 kùltura kaszëbsczégò jãzëka.

òglowé:
•	 zbògacenié słowiznë, czëtanié ze rozmienim;
pòdrobné: 
•	 słowizna sparłãczonô ze słowama: kóń, auto, wark; 

ùchwôcenié
•	 ekòlogii w ùczenié jãzëka; 
•	 kòniugacëjô czasnikow jesc, pic; 
•	 przeksztôłcônié wiérztë w prozã; 
•	 frazeologiô sparłãczonô ze słowã kóń; dzelenié na 

szlabizë.

•	 kôrbiónka, 
•	 robota z tekstã w karnach, 
•	 dwugôdka, 
•	 samòstójnô badernô
•	 robòta.

•	 słowôrz (Słownik polsko-kaszubski J. Trepczyka); platka 
i tekst spiewónczi Wio, kòniku; bajka Król a kòwôl 
A.Bùdzysza; rozsëpónka szlabizowô; kôrtëchnë z 
przysłowiama i rzeczeniama.

Temat: 

Słowa klucze: 

Céle mòduła: 

Metodë:

Pòmòce 
didakticzné:

Zofia Wałdoch              
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Zamkłoscë:

Uczba 1.

1. Wësłëchanié piosenczi Wio, kòniku.
Refleksjô pò wësłëchanim:
- O czim je piosenka (kòniu i auce),
- Kto wëpòwiôdô sã w przëspiéwce (fùrmôn).

2. Zapisanié témë. Robòta z tekstã w karnach:
- pòdzelenié na trzë karna,
- cygnienié kawlów sztrof,
- skrôdzenié sztrof (robòta ze słowarzã).
I Kóń zberkã szasëji cygnął wóz z fùrmanã. Wtim kòle nich przejecha głosno trąbiącé auto.
Szofera sã z nich wësmiéwôł, że chùtczi bë so szło piechti.
II Fùrmón i kóń zôs trafilë na to samo auto. Òno stojało i dëmiło. Szofera klącë dłëbôł cos w
mòtorze. Terô wësmiôł so z niegò furmón.
III Czedë wëmãczóny kóń dojeżdżôł do wiosczi, zôs kòle nich przemknãło auto i
zatrzëmało sã przë chëczë fùrmóna. Wëjasniło so, że szoférã bëł òtrokã fùrmóna.

3. Òbgôdanié robòtë w karnach i wespół przëspiéwkù.
(Kóń i auto bëlë równo doma. Fùrmón bëł baro zdrëszony z kònia. Wiesoło rozprôwiôł z
nim ò jestkù.)

4. Rozdanié wëmazowczi i nôkôz: „Strëchnij wòdorówno co drugą lëtrã, a pòznôsz kòńską 
familëjã.”

K O L B A
O C E Z I
Ò W D Ë Ż
P I J E Ł
R Ó Z A G
Ã R C Z P
É S B Ù I + Ã

5. Rozdanié kôrtëchnów i nôkôz: „Dopasuj do pòlsczich kaszëbsczé przysłowia i
pòwiedzenia.”

1 pędzić co koń wyskoczy     pògòniac kònia òwsã 4
2 darowanemu koniowi w zęby nie zaglądają  nëkac w skòk 1
3 koń ma cztery nogi a potknie się     kóńsczé zdrowié 5
4 dobrze karmić konia     chòc nôlepszi człowiek mòże spaszowac 3
5 końskie zdrowie      głodnémù wszëtkò szmakô 2

6. Przëczëtanié przez szkólnégò tekstu Kąsk do smiéchù.
Kòle łączi zeszlë so kóń i auto.
Kóń naczął smaczno jesc trôwã.
Pò jaczims czasu pëtô so auta:
- Dlocze të nie jesz?
- Bò jô le pijã.
Pëtanié: Co pije auto? (bencyn, benzynã)

7. Domôcô robòta: Òdmieni w ternym czasu czasniczi jesc, pic.
Pòjedinczô lëczba
1. jô – jém, pijã
2. të – jész, pijesz
3. òn, òna, òno – jé, pije
Wielnô lëczba
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1. më – jémë, pijemë
2. wa - jéta, pijeta
3. òni, òne – jedzą, piją

Uczba 2.

1. Sprôwdzenié domôcy robòtë.
2. Przëbôczenié warków z pòprzedni ùczbë (fùrmón, szoféra).
3. Rozdanié szlabizowi rozsëpónczi. Dzecë ùkłôdają pòzwë warków.

blacharz: bla – chôrz
jeździec: ja – chôcz
kowal: kò – wôl
lakiernik: la – ké – ra
mechanik: me – cha – nik
kierowca: szo – fé – ra
weterynarz: we – te – ri – nôrz

4. Zapisanié témë. Wëkònanié tabelczi i wlepienié pòzwów warków wedle kaszëbszczégò
alfabeta, chtërné są sparłãczony z :
KÓŃ: jachôcz, kòwôl, weterinôrz
AUTO: blachôrz, lakéra, mechanik, szoféra

5. Spitanié ò wark, chtëren je ju baro mało spòtikóny (kôwôl). Przeczëtanié bôjczi Król a 
kòwôl.

BRAK TEKSTU „KRÓL I KOWAL”
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1.
Tekst oryginalny i muzyka: Imre Garai
Tekst polski: Jerzy Jurandot

Wio Koniku
I Powoli człapał konik skrajem szosy
Starego galambosza* ciągnąc wóz
Wtem piękne auto trąbiąc wniebogłosy
Przemknęło obok nich wzbijając kurz
Hej ojcze, krzyczał szofer, widzi mi się
Że piechotą jednak prędzej by się szło
A stary mrugnął, hej ty tam urwisie
Patrz swego nosa, bo ci utrze kto
Przës. Wio koniku, a jak się postarasz
Na kolację zajedziemy akurat
Tobie owsa nasypiemy zaraz
A ja z miski smaczną zupę będę jadł
A dla nich, choć w godzinę
Kilometrów robią sto
Ni zupy nie ma, ani owsa
Wio koniku wio
Wio koniku, dla nich zimny garaż
Nam się lepiej żyje mimo starych lat
II Spotkali znów samochód na zakręcie
Stał w miejscu wypluwając z rury dym
A ów dowcipny szofer klnąc zawzięcie
Schylony nad motorem dłubał w nim
Galambosz dumnie spojrzał na nich z kozła
Hej chłopcze, krzyknął przez zwiniętą dłoń
Patrz żeby ta landara cię dowiozła
Bo mimo wszystko to nie to co koń
Przës. Wio koniku, a jak się postarasz…
III A kiedy wymęczony drogą konik
dobijał już do pierwszych wioski chat
znienacka ryk klaksony ich dogonił
samochód śmignął koło nich jak wiatr.
i nagle tuż przed furtką galambosza
zatrzymał się, jak gdyby w ziemię wrósł
i szofer wysiadł i dopiero, proszę
rozpoznał stary, kto prowadził wóz.
Przës. Wio koniku, zaraz już przystanek,
zaraz w stajni smaczne sianko będziesz jeść.
Ten łobuziak, to jest wnuk mój Janek,
a z nas jutro śmiać się będzie cała wieś
Bo widzisz stary, my możemy gadać to, czy sio,
lecz auto zawsze nas wyprzedzi
Wio, koniku, wio!
Wio, koniku, zaraz już przystanek
nam się dobrze żyje mimo starych lat.

*galambosz – tu: woźnica
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Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:
Pòmòce 
didakticzné:

Zamkłòscë:

Joanna Lost-Laskowska

Kaszëbë pôłniowi – wanoga pò Dzemiónach  

Dzëmiónë – historiô – turistika.

•	 kùltura kaszëbsczégò jãzëka.

wprowadzający nowi materiał.

òglowé:
•	 pòznôwô historiã Dzemión, pòchòdzenié pòzwë;
•	 pòznôwô znakòwnice wsë i gminë;
•	 pòznôwô pòłożenié geograficzné wsë;
•	 pòznôwô słôwné òsobë związóné z Dzemiónama;
•	 pòznôwô obiekty pùbliczné;
•	 rozbùdzywô w se cekawòsc pòznôwaniô, òsoblëwie 

zainteresowanié gwôsną „môłą tatczëzną”;
•	 rozwijô pòczëcé tożsamòtë i przënôleżnotë do regionu;
•	 rozbùdzywô miłotã do gwôsny wsë;
•	 bògacy słowiznã;
•	 sztôłcy sprawnosc czëtaniô ze zrozumienim i gôdaniô pò 

kaszëbskù;
pòdrobné: 
ùczéń:
•	 rozmieje czëtac ze zrozmienim;
•	 rozmieje fòrmùłowac òdpòwiedzë na zapëtania;
•	 swòbòdno gôdô w témie gwôsny wsë;
•	 rozmieje robic sóm i w karnie;
•	 bezbłãdno przepisywô wërazë w kaszëbsczim jãzëkù.

•	 robòta ze zdrzódłowim tekstã;
•	 robòta w karnach;
•	 samòstójnô robòta.

•	 jinfòrmacje z pùblikacji ò Dzemiónach (Monografia 
Lipusz-Dziemiany, pod. red. J. Borzyszkowskiego), 
jilustracjô herbù, stanicë Dzemión, òdjimczi, słowarze 
kaszësczégò jãzëka. 

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip:

Céle mòduła: 

Metodë:

Pòmòce 
didakticzné:

Anna Żywicka                kl. IV-VI - 2h
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Cyg ùczbë:

Propùzycje zadaniów abò pëtaniów:
1. Pëtanié wprowadzającé ò Dzemiónach: Czë wa znajeta wies? Czë wa wiéta, co je herbã i 

stanicą wsë? A mòże wa czëła historiã pòzwë  miescowòsce?
Dzys bãdzemë gôdelë ò Dzemiónach. Zapiszemë témã ùczbë: Kaszëbë pôłniowi – wanoga 
pò Dzemiónach.

2. Przeczëtôjta ùwôżno jinformacje ò Dzemiónach. Za sztócëk te wiadomòscë bãdą wama 
baro pòtrzébné. (doczepnik nr 1)

3. Terô dobiérzta sã w karna. Na spòdlim tekstu wpiszta wërazë w môlach, w chtërnych są 
pùsté place i przedolmaczta je. (doczepnik nr 2)

4. Dzemiónë w òdjimkach. Co widzyta na òdjimkach? (doczepnik nr 3)
5. Robòta w karnach. Ukłôdanié krótczich zéwiszczów zachwôliwającëch wies tak, żebë 

letnicë chcelë tu przëjachac.
6. Terô kóżdi ù se w zesziwkù namalëje herb i stanicã Dzemión.

Bibliografiô:

1. Monografia Lipusz – Dziemiany, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk, 1994.
2. I. Trojanowska, Szwajcaria kaszubska, Gdańsk, 1988.
3. J. Trepczyk, Słownik polsko-kaszubski, Gdańsk, 1994.
4. E. Gołąbek, Kaszëbsczi słowôrz normatiwny, Gdańsk, 2005. 

Doczepnik nr 1:

DZIEMIANY – wieś znajduje się w powiecie kościerskim województwa pomorskiego. Leży 
na szlaku kolejowym Chojnice – Kościerzyna. 

W skład gminy DZIEMIANY wchodzą wsie:
Dziemiany- Dunajki, Leśniczówka Zarośle; 
Jastrzębie – Czarne; 
Piechowice - Dąbrówka, Dębina, Głuchy Bór, Kloc, Szblewo; 
Płęsy – Rów; 
Raduń - Osiedle, Kalwaria, Kolano, Milkowo, Tklania; 
Trzebuń - Białe Błota, Dywan, Borsztal, Lampkowo, Mutkowo, Pełk, Rozwalewo, Turzonka, 
Wilczewo, Zajączkowo, Zatrzebionka, Zimny Dwór, Żabowo; 
Kalisz - Jałowe, Leżuchowo, Nowe Słone, Stare Słone, Słupinko, Tomaszewo; Schodno – Belfotr. 

BRAK MAPKI
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HERB I FLAGA GMINY DZIEMIANY 
 

W polu błękitnym między pięcioma gwiazdami 6-promiennymi złotymi (u głowicy), a szablą 
srebrną ze złotą rękojeścią (u podstawy) głowa końska srebrna z grzywą złotą.  
Uzasadnienie: 
Herb Gminy Dziemiany przypominać ma zarazem o najstarszych dziejach tych ziem, jak i o 
czasach niezbyt odległych. 

Głowa końska z szablą  (mieczem)  to reminiscencje bitwy pod Chojnicami 
( wo j n a  t r z y n a s to l et n i a ) ,   k tó ra  m i a ł a  p r zeto c z yć  s i ę  p r ze z  te  te re ny.   G ł owa 
końska ma także odniesienie do targów końskich, z których ongiś słynęły Dziemiany; 
Pięć złotych gwiazd wyobraża pięć największych miejscowości gminy, natomiast szabla 
nawiązuje do nazwy Szablewa.

Nazwa Dziemiany pochodzi od nazwy pierwotnej Damianowa. Pierwsza wzmianka 
z 1290 roku. Należała wówczas do kasztelani gdańskiej. Za panowania krzyżackiego 
zachowała dawne prawo polskie, w odróżnieniu od korzystniejszego prawa chełmińskiego 
czyli niemieckiego. Po pokoju toruńskim 1466 roku wraz z całym Pomorzem Gdańskim 
ziemie dzisiejszej gminy Dziemiany wróciły do Polski. Według lustracji z roku 1664 wsie: 
Dziemiany, Kalisz, Raduń należały do starostwa kościerskiego. Wieś Piechowice stanowiła 
własność szlachecką. W wyniku I-ego rozbioru 1772 roku ziemie te przeszły pod panowanie 
pruskie, należały do powiatu starogardzkiego, a od 1816 roku do utworzonego wówczas 
nowego powiatu kościerskiego. W okresie okupacji hitlerowskiej gmina Dziemiany należała 
do Reichsgau Danzig Westpreussen. W tym okresie ludność polska została w większości 
wysiedlona do Potulic. Dziemiany leżały bowiem w obrębie SS-Truppen Ubungsplatz 
Westpreussen, zlokalizowanego tu dla zwalczania kaszubskich partyzantów znajdujących 
schronienie w okolicznych rozległych lasach. Właśnie dla potrzeb SS zbudowano we wsi 
17 bloków koszarowych stojących częściowo do dziś. Przy ich budowie pracowali jeńcy i 
więźniowie : Anglicy, Holendrzy, Włosi, Ukraińce, Łotysze i Żydzi.

W roku 1923 pobudowano kościół w Dziemianach i w tym roku powstała nowa parafia, 
której pierwszym proboszczem był ks. Franciszek Podlaszewski. Uprzednio Dziemiany, 
częściowo Raduń, Trzebuń, Kalisz należały do parafii lipuskiej, Piechowice do parafii we Wielu. 
Historyczne źródła odnotowały w roku 1290 w dokumencie Mściwoja II nazwę jeziora Rugno, 
identyfikowane z jeziorem obecnie o nazwie Rzuno na skraju Dziemian. W XVI wieku był tu 
folwark. W początkach XIX wieku huta szkła. W roku 1811 wioska posiada już szkołę. W roku 

BRAK ILUSTRACJI

BRAK ILUSTRACJI
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1862 dotarła tu szosa, a 1902 wjechał na stację Dziemiany pierwszy pociąg z Chojnic. 
Kalisz - druga największa wieś gminna leży nad niewielkim jeziorem Biebrowo. Nazwa 

wsi w dzisiejszej formie występuje od 1572 roku. Osadnictwo na jej terenie, jak świadczy 
odkryte tu cmentarzysko sięga co najmniej wczesnego okresu żelaza, tj. VII, V wieku p.n.e.. 
Kalisz stanowił własność królewską. We wsi był młyn, była karczma i od końca wieku XVII 
szkoła. 

Piechowice jako wioskę o nazwie Damianowa Dąbrowa nadaniem księcia Mściwoja 
II otrzymał Mikołaj Jankowic, wojewoda kaliski. Obecna nazwa pojawia się dopiero w 1324 
roku. Piechowice były dobrami szlacheckimi m. in rodziny Piechowskich, w której znajdują się 
ludzie rycerscy poświęcający życie i usługi swoje dla kraju własnego, przez co na wiekopomną 
zasługują sławę - jak napisał anonimowy kronikarz. Właśnie z tej wsi pochodzi pierwsza 
chałupa, z podcieniem szczytowym, której przeniesieniem zapoczątkowano w 1970 roku 
budowę Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich. Ze wsi Piechowice 
pochodzi partyzant AK porucznik Alojzy Bruski - ps. Grab, który zginął po wojnie jako ofiara 
terroru stalinowskiego.

W latach 1992- 93 oddano do użytku rozbudowę Szkoły Podstawowej w Dziemianach 
( budynek dydaktyczno - administracyjny wraz z salą gimnastyczną ). 

Doczepnik nr 2:

1. Dzemiónë to wies w gminie ………………., pòwiôce ……………………….
2. Môl ten béł zamieszkóny w cządze ………………………….
3. Pòzwa Dzemiónë pòchôdô òd ………………………………
4. Dzemiónë w dokùmentach zdrzôdłowich są znóné òd rokù………………
5. Wies nôleża do parafii w ……………………..
6. Pierszim probòszczem parafii  béł………………..
7. Kòscół pòbùdowóno w cządze ………………….
8. Do gmine òkrój Dzemión nôleżô téż wsë  ………………………………………
9. Na kraju Dzemión je jezioro ò pòzwie …………………, chtërné mòżna nalezc w zdrzódłowich 

dokùmentach w rokù ………………………
10.  Szkòłã wies miała ju we ………………………. rokù.

Doczepnik nr 3:

1. Jezioro Rzuno
2. Kòscół  sw. Antka
3. Stadnina kòni „Pegaz”
4. Krómë z karczmą
5. Regionalnô chëcz
6. Òbelisk ùwdôrzëjący zabitych bòjowników walczących ò wolność Pòlsczi
7. Ùrząd Gminny - bùdink
8. Òbelisk ùwdôrzëjący òbóz jeniecczi
9. Spòdlëcznô szkòła i gimnazjum
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BRAK ZDJĘĆ
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Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:
Pòmòce 
didakticzné:

Zamkłòscë:

Joanna Lost-Laskowska

Kaszëbsczé jinstrumentë do mùzykowaniô.

mùzyka – mùzykòwac - jinstrumentë mùzyczné - grac

•	 leksyka;
•	 składniô;
•	 kùltura kaszëbsczégò jãzëka. 

wprowadzenié  nowégò materiału.

•	 òpanowanié wëbróny leksyczi dotyczący jinstrumentów 
mùzycznëch;

•	 zastosowanié czasników grac, mùzykòwac;
•	 pòznôwanié kùlturë Kaszëbów.

•	 pòuczënk, 
•	 kôrbiônka, 
•	 òpisënk, 
•	 pòkôz, 
•	 aktywizującé.

•	 jinstrumentë  mùzyczné, kôrtë do grôniô, platka ze 
zwãkama jinstrumentów.

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:

Pòmòce 
didakticzné:

Izabela Szyszka                 kl. I-III -2h  
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Propòzycjô robòtë do wëkònaniô:

1. Grzëmot mùskù do słowa: mùzyka,  np.:

2. Wëkłôd szkólnégò i kôrbiônka z dzecama na témã kaszëbsczich jinstrumentów, jaczé bëłë 
ùżiwóné czedës przez Kaszëbów. Szkòlny wemieniwô nôwôżniéeszé jinstrumentë i jich 
znaczënk w kùlturze Kaszëbów.

3. Zagôdczi. Szkòlny przëwôra do taflë kôrtë z òdjimkama wëbrónëch jinstrumentów 
(zał. nr 1) i czëtô jim zagôdczi. Dzecë słëchają i mùszą domëslëc sã, ò jaczim òn gôdô 
jinstrumence. Tedë òni  wskazëwają òdpòwiednią kôrtã na taflë. Szkólny zapisywô na 
taflë pòzwë, żebë dzecë mòglë je òbaczëc i zapamiãtac. Jeżlë to je mòżebné, szkólny 
pùscô zwãkã jinstrumentów z platczi. 
Np.: 
ZAGÔDCZI
skrzëpice – to je instrument –môłé pudło, chtërné mô sztërë strënë, sztôłt môłi krëszczi 
i grô sã na nim łãczkã;
bùrczibas – jinstrument w sztôłce beczułczi, a w jednym z deklów je ùrzeszony lop 
kóńsczégò włosa;
klekòtka – klëczka z drzewa;
reńczôk – òkrãgłé blaszczi na cziju z jałówca;
rzãpiel (basetla) – drzéwiany bas w sztôłce wiôldżi krëszczi, mô sztërë strënë;
diôbelsczé skrzëpice – jinstrument perkùsjowi, chtëren mô dwie strënë na dłudżim 
cziju zakùńczónym głową diôbła;
bazuna – długô drzewianô trąba;
klarnet – drzewiany jinstrument dmùszny w sztôłce rórë z jedny stronë pòszerzónéj, na 
chtërnéj są dzurë z klapkama do jich zamëkaniô;
harmónija (akòrdón) – jinstrument dmùszny, rãczny, zbudowóny z miecha i dwóch 
klawiaturów; gra sã na nim palcama;
trąbka – môłi, dmùszny jinstrument blaszany, wëdający jasny, metaliczny zwãk; 
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4. Jeżlë to je mòżebné, szkòlny mòże pòkazac dzecóm niechtërné jinstrumentë (bùrczibas, 
diôbelsczé skrzëpice, bazunã, klekòtkã abò jesz jinszé); dzecë mògą spróbòwac wëdostac 
z nich zwãka. To je baro dobrô ùceszba sparłãczonô z ùczbą. Dzecë tedë tak chùtkò nie 
zabôczą pòzwów i jinstrumentów.

5. Didakticznô grô: bingò. Szkólny przëwôra do taflë pò jedny stronie kôrtë z òdjimkama 
wëbrónëch jinstrumentów (zał. nr 1) tak, żebë òbrôzków nie bëło widac. Pò drëdżi stronie 
òn przëwôra kôrtë z pòzwama tich jinstrumentów (téż tak, żebë jich nie bëło widac) (zał. 
nr 2). Dzece mùszą zanalezc parë: pòzwã i òbrózk. Kôżdi ùczeń mòże òdemknąc dwie kôrtë 
jino rôz, jeżlë òn nie trafi, mùszi zakrëc je nazôd. Grô kùńczi sã tedë, jakno wszëtczé kôrtë 
òstaną òdemkłé i sparłãczóné w parë. Ta ùceszba pòzwôla zapamiãtac i ùtrwalëc słowiznã 
i  jéj òpòwiedniczi jawerno.

6. Składniô. Szkólny zapisywô na taflë zdaniô z lukama do ùzupełniwaniô. Dzece mùszą 
dokùńczëc zdaniô pòznanymi słowama. Ten cwiczënk pòzwôla zlepszac ùczałosc 
bùdowaniô zdaniów.
Np.:
Jô baro lubiã grac na………………………….
Òn nie rozmieje grac na………………………
Òni co dzéń mùzykùją na……………………
Të nie grasz na……………………………………

Załącznik nr 1.
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Załącznik nr 2.

KNARA

SKRZËPICE

SZNËRA

BÙRCZIBAS

KLEKÒTKA

RËŃCZÔK

RZÃPIEL (BASETLA)

DIÔBELSCZÉ SKRZËPICE

BAZUNA

KLARNET

HARMÓNIJA (AKÒRDÓN)

TRĄBKA

Bibliografiô:

1. J. Trepczyk, Słownik polsko-kaszubski, Gdańsk, 1994.
2. E. Gołąbek, Kaszubski słownik normatywny, Gdańsk, 2005.
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Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:
Pòmòce 
didakticzné:

Zamkłòscë:

Joanna Lost-Laskowska

Humòristné pòwiôstczi z pôłnia Kaszëb

wic – pòwiôstka - pôłnié Kaszëb

•	  lëteratura

wprowadzenié  nowégò materiału.

òglowé: 
•	 szkòłownik rozmieje wielëznã kaszëbsczich dialektów, 

rozmieje kaszëbsczi hùmòr;
pòdrobné:
•	 szkòłownik wié, ò czim są pôłniowòkaszëbsczé 

pòwiôstczi;
•	 znô rozmieszczenié kaszëbsczich dialektów;
•	 rozmieje dejã lëteracczi kaszëbiznë;
•	 dolmaczi tekst pôłniowokaszëbsczi na lëteracką 

kaszëbiznã.

•	 pòdającô, 
•	 problemòwô, 
•	 ekspònującô.

•	 zesziwk, tekstë pôłniowòkaszëbsczich wiców ë 
pòwiôstków, kartë Kaszëb, kôrta robòtë, Słowarze 
Bernarda Sëchtë i Jana Trepczika.

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:

Pòmòce 
didakticzné:

Justyna Ziółtkowska           
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Zamkłoscë: 

1. wprowadzenié do zajãców i témë ùczbë;
2. bùrza mùsków na témã wiesołoscë (kôrta robòtë, cwiczënk 1);
3. kôrbiónka na témã wiesołoscë ë ji rolë w lëdzczim żëcim; 
4. zapisanié témë na tôflë i w zesziwkù;
5. szëkanié z rozsëpónczi słowów sparłãczonëch ze smiésznoscą, szëkanié słowów w 

słowarzach (kôrta robòtë, cwiczënk 2);
6. czëtanié przez szkólnégò pòwiôstków w pôłniowòkaszëbsczim dialekce kaszëbiznë; 

zaznaczenié, że są to tekstë, chtërné bëłë zebróné w 2010 rokù w Brusach i je to òbrôz 
dzysdniowi kaszëbiznë z pôłnia Kaszëb. (Tekstë òstałë spisóné w transkrypcji fòneticzny, 
a tam, gdze gôdka je sparłãczonô z lëteracką kaszëbizną, òstałë wëkòrzistóné normë 
kaszëbsczégò pisenkù.); 

7. kôrbiónka ò pòwiôstkach (tresc, smiésznosc);
8. co je charakteristiczné dlô dialektu półniowòkaszëbsczégò? (kôrtë robòtë, cwiczënk 3.);
9. co to je pòlaszenié? (kôrta robòtë, cwiczënk 4. i 5.);
10. kôrtë z dialektama – zaznôczanié dialektów pôłniowëch (kôrtë robòtë);
11. pôłniowòkaszëbsczi dialekt a kaszëbizna lëterackô, wëjasnienié szkólnégò;
12. robòta w karnach – dolmaczenié pòwiôstków pôłniowòkaszëbsczich na kaszëbiznã 

lëteracką (robòta ze słowarzama);
13. sprawdzenié robòtë szkòłowników;
14. głosné òdczëtanié pòwiôstków z podzélã na role (robòta w karnach) – òcena 

szkòłowników;
15. chëczowô robòta: spëtac starków ò pòwiôstczi, jaczé òni znają i je zapisac.

Propòzycje zadaniów abò pëtaniów:

1. Z czim wóm so parłãczi smiésznosc? Wepiszë słowa wkół òbrôzka na kôrce robòtë.
2. Wëkònanié cwiczénków z kôrtë robòtë.
3. Dolmôczenié gwarowëch pòwiôstków na lëteracką kaszëbiznã – robòta w karnach.
4. Głosné czëtanié pòwiôstków z pòdzélã na role (robòta w karnach).

Bibliografiô:

1. Borzyszkowski J., Mordawski J., Treder J., Historia, geografia, język i piśmiennictwo 
Kaszubów, Gdańsk, 1999.

2. Trepczyk J., Słownik polsko - kaszubski, Gdańsk, 1994.
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Dodôwk 1.

Kôrta robòtë
Téma: Humòristné pòwiôstczi z pôłnia Kaszëb
1. Wëpisze wkół òbrôzka kaszëbsczé słowa sparłãczoné z wiesołoscą

2. Z rozsëpónczi słowów wëbiérzë ne, chtërnw sparłãczoné są ze smiésznoscą:

wic / gôdka / legenda / szpòrt / jiscónka / szołobùłka / komédëjô / wiesołô rozegra
tragedëjô / piesniô / frantówka / sonet  / pòwiesc  / pòdanié

3. Co je charakteristiczné dlô pôłniowòkaszëbsczégò dialektu?
a. cësk jãzëka pòlsczégò, niemiecczégò i dialektu kòcewsczégò;
b. cësk nordowòkaszëbsczich dialektów;
c. samòstójny rozwij;
d. cësk jãzëka rusczégò i niemiecczégò.

4. Co to je pòlaszenié?
a. gôdanié pò pòlskù;
b. zjawiskò, chtërné je sparłãczoné z ùpòdabnianim sã jãzëka kaszëbsczégò do 

pòlsczégò;
c. dolmaczënk kaszëbsczi lëteraturë na pòlsczi jãzëk.

5. Napiszë, dlôcze dialektë pôłniowòokaszëbszczéi sparłãczoné są z pòlaszenim.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

6. Wëpiszë z kôrtë wiosczi i miasta, chtërné pòłożoné są w òbéńdze pôłniowòkaszëbsczich 
dialektów. 
.............................................................................................................................................................

7. Wëpiszë, na jaczé dialektë dzelą sã dialektë pôłniowòkaszëbsczé.
..............................................................................................................................................................
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Ryc. 1. Schemat pòdzelu kaszëbsczich dialektów wedle Atlasu językowego kaszubszczyzny i 
dialektów sąsiednich. Źródło: Historia, geografia, język i piśmiennictwo Kaszubów.

BRAK MAPY DIALEKTÓW

Załącznik 2.

Pòwiôstczi pôłniowòkaszëbsczé

Droga na Kalwariã
Jak Józefek wieczorem szedł na kalwariã, chcôł so skrócëc drogã i szedł na Gliśno. I chcôł 

Skąpe przez bród przelezc. I òn so zagalopòwôł i zabłądzëł. No, ale w kùńcu patrzi, taczé 
swiatełko gdzes tam sã  krãcy, krãcy. Doszedł tam i tam bëła chatka, a w téj chatce bëł jaczis 
chłop. I mówi do niegò, że zabłądzëł, na te kalwarie so chcôł dostac, ale tu przez ten bród 
przelazł i nie wié, gdze terô je, a do rena eszczi je dalekò i chcôłbë ù niegò przenocowac. A òn 
mówi:

– Dyc jo, tec tu so przenocujesz, no ale tu téż je casno, no ale to nie szkòdzy.
No i w kùńcu Józefek so pòłożëł. Spi, spi i ten chłop so za niego zaczął zabierac. Ùcekac! 

Ale wez ùcekôj. Taczé małé òkienkò… I w tim małim òkienkù ten gò dorwôł jak òn tak bëł już 
na drëdżi stronie głową, a slôdk bëł z tyłu.  I òn mù tak przez ten slôdk topòrczem ùderził.

– I do dzysP – mówi – móm taczi szlad.
– No jo, ale terôz słëchôj Józefkù, jak żes z tegò wëlazł?!
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– A jô so tedë przebùdzëł!
Spiã i nie spi.
– Wicek, spisz?
– I spsiã i nie spsiã.
– To jutro mnie dôsz kònie, pòjadã pò torf.
– Jo spsiã.

Gònienié zajka 
Wicek i jegò syn, Józef, jechali na łąkã.
– Òbôcz Józef, tam pòd lasem zajek lecy!
Jak Józef z tegò wza prysnąn – mówi Wicek – i ùbrôł za tym zajcem…!
– I co dali???
– Nic. Nie dogònił go.

Wańta i żandarm 
Przed wòjną szedł w Brusach na jarmark ze zojkã w kòszu Wańta z Czapiewic. Idze kòło 

żandarma ulicą drugą stroną. Żandarm pitô: 
– Panie Wańta, co wë môta w kòszu? – chcôł òbaczëc. Wańta ùcékô, òn za nim biegôł aż 

na cmãtôrz, tam Wańta zojka wërzucył z kòsza i kawał dalej stanął. Żandarm przëlecôł, patrzi, 
nic ni mô. 

– Czemù ùcékôł?
– Ja chcôł wiedzec, jak pón mòże biegac.

 Do Pelplina
Sąsadë gralë w kôrtë i palëlë fajczi. Bëł dużi wiatr. Jeden szedł z tą fajką, zawiôł wiatr i 

rzucëło tã fajkã na dach.
– No jak pòżôr, to pòżôr – gôdô.
Szedł do spòwiedzë do ksãdza w Bòrzëszkòwach, a ksądz mówi:
– Taczégò grzechù jô ni mògã òdpuscëc. Mùszi jechac do Pelplina.
– A gdze ten Pelplin je?!
A òn mù mówi:
– Mùszi isc na banã w nocy, żebë do Chòjnic dotrzec, tedë przez Czersk – mówi – do 

Starogardu i tam tedë abò pieszo, abò so jakò zabierze, to je pietnasce kilometrów.
Tak òn so zabrôł i przëchòdzy na dworzec w Pelplinie i mówi:
– Gdze tu je ksądz òd tégo ògnia, żebë mnie dôł rozgrzeszenié?!
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Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:
Pòmòce 
didakticzné:

Zamkłòscë:

Joanna Lost-Laskowska

Szlachã Anë Łajming- widzałi pisôrczi 
pôłniowëch Kaszëb.

autobiografiô - rodzynny dodóm - wanoga 

•	 lëteratura, 
•	 kùltura kaszëbsczégò jãzëka.

wprowadzający nowi materiał.

òglowé:
•	 zapòznanié ùczniów z pòstacëją Anë Łajming;
pòdrobné:
ùczeń:
•	 znô faktë z żëcô pisôrczi;
•	 rozmieje pòjãca trilogiô, autobiografiô;
•	 rozmieje kòrzistac ze słowarza;
•	 czëtô tekst ze zrozmienim;
•	 òdszëkiwô jinfòrmacje w  teksce;
•	 rozrzesziwô krziżówkã;
•	 wëkôzëje sã zaangażowaniém òb czas prôcë  wespólny.

•	 krziżówka, 
•	 mapa mëslów, 
•	 robòta w karnach, 
•	 czerówónô gôdka, 
•	 gwiôzda pëtaniów,
•	 robòta z tekstã, 
•	 heureza. 

•	 pòrtrét pisôrczi, ksążczi Anë Łajming: Dzieciństwo, 
Młodość, Mój dom, Miód i mleko, Symbol szczęścia , Od 
dziś do jutra, Czterolistna koniczyna, Parzyn , Szczescé, 
Gdzie jest Balbina, kôrtë robòtë, słowôrz pòlsczégò i 
kaszëbsczégò jãzëka, skserowóné fragmeńtë pòwiescë  
Dzieciństwo.

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip:

Céle mòduła: 

Metodë:

Pòmòce 
didakticzné:

Teresa Breza                   kl. VI - 2h
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Realizacjô:

1. Dzysészą ùczbã rozpòczniemë òd rozrzeszëniô krziżówczi (karta robòtë nr 1).
2. Kôrbiónka.

Kòmù z waji znónô je òsoba ùkrëtô w hasle krzëżówczi?
Na tôblëcë dzecë dospòrzãdzają  mapã  mëslów zrzeszoną z òsobą Anë Łajming.

ANA ŁAJMING

3. Òbezdrzenié wëstôwczi ksążków autorczi. (Jeden ùczeń òdczëtiwô title).
4. Pòdanié témë ùczbë  

-  przepisanié z tôblëcë mapë mëslów.
5. Wprowadzenié do ùczbë i ùswiądnienié ùcznióm ji céla.

Ana Łajming pòchòdzy z najich strón. Pisa ò naszi „môłi òjczëznie”. Te môle pisôrka òpisa 
w  trilogii, chtërny title brzëmią: Dzieciństwo, Młodość, Mój dom.

6. Czë wa wiéta, co znaczi słowò trilogiô? (Jeżlë nicht z ùczniów nie znô tegò słowa, to 
wskôzóny ùczeń szëkô i òdczëtuje hasło ze słowarza).

7. Jô przërëchtowa dlô waji wëjimczi  ksążczi Anë Łajming Dzieciństwo (karta robòtë nr 2) 
. Bãdzemë robic w 4 karnach . Kòżdé karno mô pò jednym wëjimkù Dzieciństwa i szukô  
òdpòwiedzë  na pëtania, chtërné są ùmieszczony na gwiôzdze.W raze wątplëwòsców 
ùczniowie kòrzistają z kaszëbsczégò słowarza. (Jinfòrmùjã uczniów, że na zadônia mają 
czas do kùńca ùczbë, to je 20 min). Pò przerwie ùczba zaczinô sã òd sprawòzdaniégò 
karnów.

8. Proszã sprawòzdôwôcza ò przedstawienié dokazów swòji robòtë. (Kòżdé karno pò 5 min)
(Òceniwanié robòtë karnów.)

9. Czë wiéta, jak nazéwô sã taczi ôrt ksążczi, w chtërny autor pisze ò swòjim żëcym? (Jeżlë 
ùczniowie nie znają pòjãca aùtobiografii,to wëjasnióm ( np. pòdôjta słowò krótkòznaczné 
do autobiografiô  aùto = własny, biografiô = żëcopis ).

10. Tëlé jesmë sã dowiedza. Zgromadzymë naszą wiadã w wôżnym môlu naji wsë 
sparłãczonym z pisôrką. 
[- mòże chtos wié, gdze më pùdzemë? (Rozeznóny w òsoblëwòscach naji wsë ùczniowie 
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mògą jinfòrmòwac, że jidzemë do  môla, w chtërnym ùmieszczonô je tôblëca pòswiãconô 
pisôrce.);
- wanoga do domikù, w chtërnym ùmieszczonô je pamiątkòwô tôblëca;
- òdczëtanié wëdowiédzë z tôblëcë i ùswiądnienié ùcznióm, że w ti chëczi jaczis czas 
mieszka pisôrka ze swòją sostrą Katarzëną; 
- òdczëtanié ùriwka Dzieciństwa, ò narodzenim Katarzënë (dzysô wastnë Konkòlewsczi) 
rodôczczi z Kalisza.]

Bibliografiô: 

1. Anna Łajming, Dzieciństwo, s. 3-4, 13-14, 100-101, 104-105.

Karta robòtë nr 2 Karno I

  W Przymuszewie, gdzie w 1904 roku się urodziłam, rosłam do lat szesnastu, razem 
z otaczającymi naszą zagrodę brzozami i pobliskim lasem. Najstarsze fragmenty z mego 
dzieciństwa, jakie zapamiętałam, to, że po przebudzeniu zawsze płakałam. Aby mnie 
uspokoić, ojciec brał mnie na ręce i pokazywał obrazy na ścianach.  Były to obrazy sakralne, 
olejodruki pod szkłem. Uspokajałam się zaraz, ale kiedy raz z bliska zobaczyłam obraz św. 
Jana z owieczką na ramieniu, zlękłam się głowy tego barana, który oczy miał wybałuszone 
i patrzał na mnie. Wystraszona, przytuliłam się do ojca i cała drżąc, rozpłakałam się znowu. 
Wtedy ojciec podszedł ze mną do lustra i mówił:

-mObôcz, Anuszkò, jakô të jes brzëdkô, czedë të płaczesz!  Spojrzałam w lustro i dalej 
płacząc, głowę położyłam ojcu na ramieniu. W takich chwilach wychodzono ze mną na dwór 
i ojciec podrzucał mnie w górę, abym „zobaczyła Gdańsk”. Sadzał mnie też w ogródku na 
murawie. Zaraz wtedy obok mnie kładł się pies, czarny kundel na długich nogach.

Przed domem wiecznie krzątali się nasi sąsiedzi, Heringowie, Niemcy, z którymi 
mieszkaliśmy w jednym domu. Między sobą mówili gwarą niemiecką, a z nami  po kaszubsku. 
Bardzo dobrze po kaszubsku mówił Hering; który pochodził z Gochów. Byli to ludzie już starsi. 
Z szesnaściorga ich dzieci żyło tylko osiem, w tym pięcioro dorosłych było jeszcze w domu. 
Moja najstarsza siostra  Klara miała wówczas lat jedenaście. Młodsi od niej dwaj bracia, Ignacy 
i Stefan , zmarli w 1901 roku na szalejącą wówczas szkarlatynę i dyfterie. Był jeszcze ode mnie 
o dwa lata starszy brat Janek oraz młodszy, Alfons. Ja wtedy  miałam trzy lata. Córki Heringów  
przkócały przy mnie i obdarzały mnie kwiatuszkami, którymi lubiłam się bawić, a pies kładł mi 
głowę na nogi . Czasem ojciec sięgnął po zegarek i przyłożył mi do ucha, cicho powtarzając 
-Tik, tak…(Anna Łajming, Dzieciństwo, s. 3 – 4.) 

Chto nôleżôł do familii Anë?

Co wiémë na temat ji sąsadów?                                                         Jak zabôwiano môłą Anuszkã?
   

      W jaczi spòsób tata ją uspòkòjiwôł?                                        Gdze ùrodzëła sã Ana? 

Czedë sã ùrodza Anuszka?
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Karta robòtë nr 2. Karno II

Nazajutrz w Wigilię było mroźnie i niebo było klarowne. Starszy brat Janek wyglądał 
pierwszej gwiazdy, bo dopiero wtedy można było zasiąść do stołu. A Hering najpierw krzyczał 
na córki, że nie dopilnowały butów, które w komorze zapleśniały, a potem na dworze zaczął je 
czyścić. Przewrócił kocioł dnem do góry i szczotką zbierając sadze, pucował obuwie dla całej 
rodziny. O zmroku wpadł Janek do kuchni, że ukazała się gwiazda. Wszyscy wraz z sąsiadami , 
wyszliśmy na dwór, by ją zobaczyć. Była to godzina czwarta po południu. Gwiazda była jeszcze 
bledziutka, ale była. Usiedliśmy do stołu. Zupa z suszonych owoców, ryby w galarecie, kluski 
z makiem i marynowane śledzie. Nic mi nie smakowało. Tak bardzo przejęta byłam tym, że 
za trzy godziny pójdziemy na Gwiazdkę. Z kilka razy dopytywałam się, kiedy będzie siódma. 
Moja siostra Klara, która miała jedenaście lat, po kolacji gdzieś znikła. Tak znikała już przez 
kilka dni. Dopiero potem okazało się, że chodziła do baronowej na próby. W wieczór wigilijny 
wystąpić miała w spektaklu jako anioł, zaś jeden z parobków jako gwiazdor. Jeszcze jedna 
niespodzianka dla nas.

Wreszcie zaczęliśmy się ubierać, przy czym wiele było radosnego wzdychania. Ciocia, 
już ubrana, błyskała broszą i nerwowo zacierała ręce. Janek z wesołym okrzykiem podskoczył 
radośnie. Byliśmy gotowi do wyjścia, kiedy weszli do nas, też odświętnie ubrani, Heringowie, 
z Hermanem, Huldą, Idą, Martą i Bernardem. Nas także było siedem osób i w izbie zrobiło 
się ciasno. Wszystkie kobiety, w tym mama, okryte były dużymi chustami. Ciocia Mala, 
przetrzymując chustkę zębami, przykucnęła i wzięła mnie na barana. Ojciec, który ubrany 
był po cywilnemu, jak do kościoła, na ramieniu trzymał małego Alfonsa, a mama pod pachą 
ściskała pustą torbę.(Anna Łajming, Dzieciństwo, s.13-14)

Chto z rodzënë Anë wëzérôł pierszi gwiôzdczi?
  

         Co jedlë na wilejã?                                                                                Czedë sôdelë do stołu?

Gdze pò wieczerzi zdżinãła Klara?    

 Jak sã òblôkelë domôcy Anë jidący na Gwiôzdkã do Baronowi?
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Karta robòtë nr 2. Karno III

       Zbliżało się święto Piotra i Pawła. Mama postanowiła  pojechać na odpust do Lipusza i 
zarazem zajrzeć do Klary. Ja jeszcze nie jechałam pociągiem i prosiłam mamę, by mnie zabrała. 
W dzień święta wybrałyśmy się na dworzec do Dziemian pieszo. Heringowie dali dla Huldy 
małą paczuszkę i kiedyśmy się już zbliżały do dworca, Hulda wybiegła nam na spotkanie.

-Jô zaru wiedzała, że dzys chtos  òd waju bãdze – wołała z daleka i serdecznie uścisnęła 
nam ręce. U siebie poczęstowała nas kawą i ciastem. Ledwo pokazała nam małego chłopczyka, 
kiedy do izby wpadł rozgorączkowany jej mąż, Janke, z czerwoną czapką i lizakiem w ręku. Miał 
też bilety dla nas i zawołał:

- O reti, co sę nie robi na ti banie! Le szterë wagóne bãdą, a lëdzy hurma, jak to na òdpùst. 
Gdze jô jich wklészczã? Za szesc minut je bana. – Zaczęliśmy się żegnać i wyszliśmy z Jankem 
na peron. Tam Janke nawoływał, by tłum odszedł od torów. Zaraz potem z przerażeniem 
ujrzałam wjeżdżającą piekielną maszynę z wagonami. Zrobiło mi się zimno na plecach i 
dostałam bicia serca. Janke porwał mnie za rękę i biegł z nami do wagonu pocztowego. 
Tam, wśród paczek, umieścił nas na jakiejś ławce. Przez cztery minuty słychać było krzyki i 
nawoływania. Wreszcie pociąg ruszył. Na lipuskim dworcu ludzie długo sypali się z wagonów 
i tłumnie szli do kościoła. Najpierw mama wstąpiła do państwa Gackowskich, u których 
Klara była na stancji, a potem była u ks. Dunajskiego . Wiem, że u niego mowa była o nowo 
założonym Polskim Banku Ludowym i o złotych monetach. W kościele był niesamowity tłok. 
Nie było tak pięknie rzeźbionych ołtarzy  jak w Leśnie. Przed kościołem i na drodze ustawiono 
pełno bud. Kramarze sprzedawali różne świecidełka. Dla chłopców kupiła mama piszczałki, dla 
mnie łańcuszek z medalikiem. Tam spotkała się ze swoim bratem, Bernardem Edlem, i jego 
żoną, w skromnej chusteczce na głowie. Zauważyłam, że ciocia, choć miała gburstwo, nie 
była tak ładnie ubrana jak mama, która świeciła czarną jedwabną suknią łańcuszkiem na szyi 
i z zegarkiem na ozdobnym, gumowym pasem oraz miała na głowie duży słomkowy kapelusz 
ze strusim piórem. Rozmowa mamy z wujostwem nie kleiła się…(Anna Łajming, Dzieciństwo, 
s.104-105.)

Chto pòmógł Anuszce i ji mëmie dostac sã do cugù?

                        Gdze jacha Anusza?                                                           
        Czedë  odbiwôł sã òdpùst 

w Lëpùszu? 
       

Co kùpia mëma dlô dzecy na òdpùsce? 
Jak bëła òblokłô mëma Anuszi, a jak  cotka, 

chtërną spòtkałë na òdpùsce?
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Karta robòtë nr 2. karno IV

   Nadeszły Zielone Świątki. Hering przystroił nasze wejściowe drzwi drzewkami 
zielonej brzozy, a mama wybierała się do Tuszków na pustkowie Łysa Bania. Mieszkała tam 
jej najstarsza siostra, Stazja Knopik z domu Edel. Nie żyła już od kilku lat i gospodarstwo 
niedawno objął, dopiero co ożeniony, najstarszy syn Stazji, Michał. Bardzo mamę zapraszali 
i wreszcie postanowiła wyruszyć w drugie święto rano. Cały dom został pod opieką cioci i 
Heringów. Mama już założyła na szyję łańcuszek z zegarkiem, który zatkała za pasem, i zanim 
włożyła kapelusz,  nagle postanowiła zabrać mnie z sobą. Wciągnęłam nową suknię i włożyłam 
kapelusz na głowę. Bardzo się cieszyłam, bo zawsze pragnęłam zobaczyć nowe strony. Mama 
swój kapelusz przypięła długim szpilorem do koku, aby nie zerwał go wiatr, i ruszyłyśmy w 
drogę. Minęliśmy Lendy i Trzebuń. Potem przez dwie godziny szłyśmy lasami, zanim weszliśmy 
do wsi Tuszkowy. Było tam na co patrzeć. Nie tylko drzwi, ale i okna drewnianych chatek 
przystrojone były brzozowymi gałązkami. Mama przystanęła w środku wsi przy karczmie, bo 
tam zatrzymała ją jakaś dawna znajoma.

- Żijesz, Marynko?-zawołała uradowana, witając się z mamą.
-Ale żijã! Czému bë nié
W oknach ruszały się firanki. Ktoś nawet otworzył okienko i podejrzliwie się nam 

przyglądał.
-Lëdzë! Wołała znajoma mamy. – To je ta Marynka Edlów, nômłodszô sostra ti 

nieboszczëcë Stazji z Łësy Bani
-Ach! –zawołała  ta w oknie i znikła. Zaraz potem wyszła z grubym naleśnikiem w ręku i 

podała go mnie mówiąc:
- Weź, dzéwczã, grëczôka. – Ja go obejrzałam, a że byłam głodna, przysiadłam na 

kamieniu i obgryzłam naokoło. Kobiety pogadały chwilę, jednakże mama śpieszyła się na 
pustkowie, do którego miałyśmy jeszcze pół godziny drogi, i pożegnała się. Łysa Bania leżała 
na wzgórzu i tam, już z dala, zobaczyłyśmy oczekujących nas gospodarzy, Marcinę i Michała 
Knopika. Stali pod drewnianą chatą i kiwali nam ręką, a potem szli drużyną nam na spotkanie. 
Młoda gospodyni skłoniła się przed mamą i wypowiedziała: -Witóma cotkã w naszich progach-
Michał podał mamie rękę. Jego twarz nie wyrażała ani radości, ani złości. Mówił mało i powoli. 
W izbie, zanim usiedliśmy, mama wyjęła z torebki jakieś zawiniątko i wręczając je gospodyni, 
rzekła:

- To je òd nas pòdark szlubny.
-Bóg zapłac wiele razy- zaszeptała Marcina, chichocząc radośnie-Ale to nie boło trzeba… 
- To wa, cotkò, szlë dłëżi niż trzë gòdzënë?-zapytał Michał, jakby nic nie zauważył.
- Wa wëszli ò sódmi godzënie, a teru je pół do jednôsti- odrzekła mama, chowając 

zegareczek, który wyciągnęła zza pasa. 
- A ten dzewus-wskazała na mnie Marcina- je téż cotczen? Taczé je jinszi, bladé i 

niebiesczé òczë mô. Włosë blond jak len… (Anna Łajming, Dzieciństwo, s. 100-101.)

Czedë Ana z mëmą szła do Tuszków?

Chto mieszkôł w Tuszkach?
Co dosta Anuszka òd białczi 

sedzący w òknie?

Jak przedstôwiô Anuszkã Marcyna?                                        Jak Hering przëstroił bùdink na swiãta?
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Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:
Pòmòce 
didakticzné:

Zamkłòscë:

Joanna Lost-Laskowska

Jastrowé jaja dôwni

Jastrë – spiéwka – dëgùsë - zwëczi - słowizna

•	  leksyka

wprowadzający nowi materiał.

òglowé:
•	 pòznanié zwëkù farwòwaniô jajów na Jastrë;
•	 bùdzenié przëwiązaniégò do domôcëch tradicjów;
•	 pòznôwanié i ùtrwalenié kaszëbsczi słowiznë;
pòdrobné:
•	 ùczéń:
•	 znaje szëk farwòwaniô jajów;
•	 rozrzesziwô wëzgódczi słowné;
•	 spiéwô piesniczkã i wëpòwiôdô jã w rozmajitëch fòrmach 

ekspresji;
•	 znaje zwëk dëgòwaniégò;
•	 wëzwëskùje znóną kaszëbską słowiznã w praktice 

jãzëkòwi przez zabawã.

•	 słownô,
•	 òbzérowô, 
•	 robòcô. 

•	 B.Sëchta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury 
ludowej, t.1, Warszawa 1968, s. 278, wëzgódczi ò jajach, 
kòszik, dëgùska, òbrôzczi ze słówkama.

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip:

Céle mòduła: 

Metodë:

Pòmòce 
didakticzné:

Hanna Kotłowska                 kl. III
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Propòzycje zadaniów abò pitaniów:

1. Rozrzeszenié wëzgódków przez ùczniów.
               

Wëzgódka 1.
Kùra je zniosła, mëma przëniosła,

ùgòtowa i dzecòm dała.   (jajkò)

Wëzgódka 2.
Jak sã nazéwô skòrëpka òd  jajów,

co na Jastrë sã przëdôwô?   (wëdmùszka)

Wëzgódka 3
Farwné jajkò,

barwné malowanczi,
ni ma na nich wzorkòw ,

bò to są .............. .  (pisanczi)

Wëzgódka 4
Malowóné kraszoné zdobi swiãconé.  (jajkò)

Wëzgódka 5
Biôłé, żółté,malowóné

i kraszoné, i pisóné
na Jastrë darowóné.   (pisanczi)

2. Gôdka z  ùczniama ò tim, jak przódë bëłë malowóné jastrowé jaja. (Słowôrz B.Sëchtë, t.1., 
s.278.).

3. Wëkònanié przez ùczniów kôrtë robòtë nr 1.
4. Ùczba piesniczczi (dolm. autorczi na melodiã Choineczki przyjechały’).
                         

Co wa dzysô tu robita,
Dôjta jajów do kòszika.
Dôjta chòcbë i ze sztërë,
A do tegò ze dwa sérë.

Ref.
Dëgù, dëgù pò dwa jaja,
Nie chcã chleba, leno jaja.
      
Do waji dzysô më wanożimë,
Zdrowiô, szczéscô winszujemë,
Dôjta téż, co môta dac, 
Jajów, séra nie żałowac.

Ref.
Dëgu, dëgu.........

5. Zabawa didakticzno - symùlacyjnô.
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Kòżdi ùczéń dostónie òbrôzczi ze słówkama: 

wãdżél, łëżka, jôjkò, bómczi, brële, sér, zesziwk, ksążka, 
wòrzta, długopis, dëtczi, telefón, szekòlôda.

Wszëtcë spiéwają pòznóną piesniczkã. Dwaji ùczniowie dëgùują. Wëpòwiôdają jã w 
rozmajitëch fòrmach ekspresji, wëzwëskiwają kòszik i dëgùskã. Pòdchôdają do ùczniów, 
a òni wrzëcają jima do kòszika òbrôzczi, co przedstôwiają rzeczë - darënczi. Pò wëspólnym 
spiéwanim frantówczi ùczniowie wëjimają òbrôzczi z kòszika i odczëtiwają słowa.

6. Zapis do zesziwka pitania i òdpowiéscë:
•	 Co jem dôł (dała) dëgùjącym?
•	 Jô jem dôł (dała) …….  dëgùjącym.

7. Wëkònanié kôrtë robòtë nr 2.  
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Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:
Pòmòce 
didakticzné:

Zamkłòscë:

Joanna Lost-Laskowska

Jastrowé jaja dzysô

wczora – dzysô – jaje – zwëczi - słowizna 

•	 leksyka

miészóny

òglowé:
•	 pòznanié dzysészëch ôrtów òzdôbianiô jajów na Jastrë;
•	 bùdzenié przëwiązaniô do familijnëch tradicjów;
•	 pòznôwanié i ùtrwôlanié kaszëbsczi słowiznë;
pòdrobné:
ùczeń:
•	 znaje ôrtë wëkònywaniô pisanków, kraszanków, 

nalepiónków i nakrôpiónków;
•	 pòdôwô zdrobnienia do słowa jaje;
•	 bùdëje zdania z pòdónyma czasnikama; 
•	 bez felë przepisëje słowa w kaszëbsczim jãzëkù;
•	 òpòwiôdô z ùżëcym pòznóny słowiznë;
•	 znaje ôrt wëkònaniô zadania w karce robòtë.

•	 słownô, 
•	 pòglądowô,
•	 prakticznô. 

•	 jaje sztrusa, kùrzé i gòłãbié;
•	 fòliô samòprzëczëpnô, włóczka, farwnô bibùłka, farbë, 

plastelina, nalepczi z gazétów;
•	 kôrta robòtë nr 1; 
•	 D. Gellner, Malowóné jaja, (dolmaczënk: Hanna 

Kotłowska)

Temat: 

Słowa klucze: 

Dzél:

Tip: 

Céle mòduła: 

Metodë:

Pòmòce 
didakticzné:

Hanna Kotłowska           
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Propòzycje zadaniów abò pitaniów:

1. Krótczé przebôczenié materiału z ùszłi ùczbë o tim, jakô bëła przódë  na Kaszëbach tradicjô 
farwòwaniô jajów na Jastrë - kôrbiónka.

2. Szkólny czëtô wiérztã:

Zniosła mie kùra jajów szesc.
Pëtóm tej kùrë, czë mògã je zjesc.

Kò, kò, kò, ani sadzónëch, ani na cwiardo
I prażnicë téż nie je wôrto.

Zagdôkała wiôlgô wëniosłô,
Że jaja na pisónczi zniosła.

Ùczniowie òdpòwiôdają na pëtania:
- Wiele jajów zniosła kùra?
- Ò co autor pëtôł kùrã?
- Co kùra òdpòwiedza?
- Jaczi pòdôwk mòżna zrobic z jajów, żebë je zjesc?
- Dlôcze kùra zniosła jajkò?

3. Przedstawienié jaja sztruségò, kurzégò i gòłãbiégò.
Nazéwanié jich ze wzglãdu na wiôlgòsc: jaje, jôjkò, jajeczkò.

4. Kôrbiónka o terôczasnëch zwëkach i technikach òzdôbianiô jajów na Jastrë: pisanczi, 
kraszanczi, nalepiónczi, nakrapiónczi.

5. Wëkònanié kôrtë robòtë nr 1.
6. Pòdzelenié ùczniów na sztërë karna:

karno I  - robi pisanczi;
karno II - robi kraszanczi;
karno III - robi nalepiónczi;
karno IV - robi nakrôpiónczi.

Wëbiér materiału do zrobieniô nëch ôrtów jajów:
- wëcynanié wzorów z fòlii samòprzëczepny;
- òblepianié farwną włóczką;
- nalepiwanié farwnëch bibùłkòwëch kùdżelków;
- malowanié farwnëma farbama;
- nalepiwanié wzorów z plastelinë;
- wëcynanié i nalepiwanié wzorków z gazétów.

7. Wëstôwk dzecnych robòtów.
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