
kaszëbsczi dlô wszëtczich

ÙCZBA 12

WIODRO
RÓMAN DRZÉŻDŻÓN, DANUTA PIOCH

Przëbôczenié (przypomnienie):

Gòspòda/karczma/restauracjô to pò pòlskù gospoda, restauracja. Jesc to pò pòlskù jeść. Jedzenié, jestkù abò zjestkù 
to jedzenie. Szmaka to smak. Smaczné to smaczne, pyszne. Bòże przeżegnôj to smacznego.

Wiodro to pò pòlskù pogoda. Mòże téż rzec pògòda. Przepòwiadac pògòdã òznôczô prognozować 
pogodę. Deszcz, sniég, grôd to: deszcz, śnieg, grad. Wiater to pò pòlskù wiatr.

Cwiczënk 1
  

Zdrzë na malënczi i nazwij pòkôzóné na nich ele-
meńtë pògòdë. Dobierzë do nich pasowné słowa 
z ramczi pòd spódkã. Żelë nie znajesz słowa, szu-

kôj wëjasnieniô w słowarzkù, jaczi je wëżi, abò w tim na 
kùńcu ùczbë. (Spójrz na rysunki i nazwij przedstawione na 
nich elementy pogody. Dobierz do nich odpowiednie słowa 
z ramki poniżej. Jeśli nie znasz słowa, to poszukaj wyjaśnienia 
w słowniczku znajdującym się powyżej lub na końcu lekcji).

Cwiczënk 2

Przeczëtôj gôdkã i przełożë jã na pòlsczi jãzëk. 
Wëzwëskôj do te kaszëbskò-pòlsczi słowôrz. (Prze-
czytaj rozmowę i przetłumacz ją na język polski. Wy-
korzystaj do tego słownik kaszubsko-polski).

– Brrr, to ale cë je dzysô zëmno.
– Cëż të pòwiôdôsz? Zëmno? Mòże wiôlgô hëc to nie je, 
ale cepełkò je. We wtórk bëło jesz zëmni.
– Kò tobie je wiedno cepło. Jes të Eskimòs?
– Zdrzë w niebò, tec słunuszkò fejn grzeje. Të jes 
zmiarzlôk!
– Kò słunuszkò swiécy, ale zëmny wiater dmie…
– To le je taczi letczi wiaterk.
– Letczi, ale zdrzë, jaczé òn czôrné blónë nawiéwô òd 
nordë. To zarô dô jaką chajã, deszcz abò sniég…
– Cëż të pleszczesz? Sniég w maju?
– W maju wszëtkò je mòżlëwé. Kò dzysô pòrenë béł mróz. 
To nawetka mòże grôd padac.
– Jo, môsz prôwdã, grôd je mòżlëwi. Ale w piątk mô sã ju 
ta zëma skùńczëc.
– Jô reno òbzérôł w zdrzélnikù wiodro na môj. Gôdelë, że 
to nawetka mòże dac grzmòt.
– Nie gadôj! Gromówka w maju? Chtëż tak co widzôł?
– Wszëtkò je mòżlëwé. A gromówczi jô móm strach. Jak ne 
łiskawice jidą z nieba, tej lepi wiornąc…
– Kò ta pògòda je czësto pòmilonô. Òb zëmã to je jesén, 
na zymkù zëma, òb lato zôs jeséń, a na jeseni rôz lato, rôz 
zëma…
– Wiész të, czemù tak je?
– Nié.
– Mie sã zdôwô, że przez nã telewizjã…
– Przez telewizjã?
– Pòmëslë! Żlë w kòżdim programie jinszé wiodro 
pòdôwają, tej nôtëra głëpieje. Kò ta biédnô Nënka Roda 
nijak ni mòże zmerkac, czë to mô bëc cepło, czë zëmno, 
czë to mô padac, czë słunkò swiécëc, czë to mô wiôc, czë 
bëc cëchò…
– Pewno cos w tim je, ale zdrzë, jakùż to sã terôzka 
kòmùdno stało. To gwësno zarô chilnie…

BLÓNË, GRÔD, DESZCZ, 
KÒMÙDNO, SŁUŃCE, TÃGA, 
SNIÉG, WIATER, GRZMÒT
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Cwiczënk 3
 
Dôj bôczënk na słowa zapisóné w teksce grëbszim drëkã. 
Przełożë na pòlsczi jãzëk zdania, w jaczich òne wëstąpiłë. 
Pòrównôj òba tekstë. Co cekawégò mòże na spòdlim ti 
òbserwacji rzec? (Zwróć uwagę na słowa zapisane w tekście 
grubszym drukiem. Przetłumacz na język polski zdania, 
w których one wystąpiły. Porównaj oba teksty. Co ciekawego 
można powiedzieć na podstawie tej obserwacji?)

chòdzëc, pôlëc, nadchôdac, prażëc, gwizdac, zbierac sã, ùstac, 
prëszczëc, jic, swiécëc, zacygac sã

Cwiczënk 6

Pòwtórzë i zapamiãtôj rozmajité pòzwë elemeń-
tów pògòdë. (Powtórz i zapamiętaj różne nazwy 

elementów pogody).
 
blóna – blón, chmùra, òbłok, dënëga 
deszcz – mżëczk, prëczk, szlaga, plësk 
ceplëzna – gòrąc, hëc 
wiater – krãcëszk, zerwańc, sësznik 
bùrzô – grzmòt, grzëmòt, gromówka, krzëkwa

Cwiczënk 7

Do cządów rokù dopiszë pasowné słówka tika-
jącé sã pògòdë. (Do pór roku dobierz słówka 
dotyczące pogody).

zyb, hëc, zëmno, sniég, deszcz, kòmùda, cepło, gromówka, 
zëmny wiater, sztorm, słuńce, dôczno, dëszno

JESÉŃ: wiater, deszcz…
ZËMA: zëmno, sniég…
ZYMK:
LATO: 

Cwiczënk 8
 
Ùłożë zapòwiesc pògòdë na taczé miesące: gromicznik , zélnik, 
smùtan. (Ułóż prognozę pogody na następujące miesiące: luty, 
sierpień, listopad).

Cwiczënk 9
 

Òpòwiédz, jaczi cząd rokù nôbarżi lubisz. Wëz-
wëskôj słówka tikającé sã wiodra. (Opowiedz, 

jaką porę roku lubisz najbardziej. Wykorzystaj słówka 
związane z pogodą).

W kaszëbiznie òrzecznik stoji w zdanim colemało w nazé-
wôczu, np. jô jem dżôd, të jes białka. 

(W języku kaszubskim orzecznik najczęściej jest wyrażony 
w mianowniku, np. jô jem dżôd, të jes białka).

Zapiszë czile prostëch zdaniów, w jaczich wëz-
wëskôsz òpisóną wëżi składniową znankã, np. 
Jô jem żeniałi chłop. (Zapisz kilka prostych zdań,  

w których wykorzystasz opisaną wyżej cechę składniową).

Cwiczënk 4

Wëpiszë z gôdczi słowa zapisóné pòchiłim drëkã. 
Dopiszë do kòżdégò jegò pòlską równoznaczënã 
i pòrównôj ze sobą pôrë słów. (Wypisz z dialogu 

słowa zapisane kursywą. Dopisz do każdego jego polski od-
powiednik i porównaj je ze sobą).

Zapiszë czile kaszëbsczich słów, w jaczich widzysz òpisóną 
wëżi znankã. (Zapisz kilka kaszubskich słów, w których wy-
stępuje opisana wyżej cecha).

Cwiczënk 5

Pòdsztrëchnij jedną linią słowa sparłãczoné z wia-
trã, dwùma – z deszczã, falowóną linią – ze słuńcã, 
przeriwóną – z blónama. (Podkreśl jedną linią [cią-
głą] słowa związane z wiatrem, dwiema – z desz-

czem, falistą – ze słońcem, przerywaną – z chmurami).
szëmic, lôc, cygnąc, zerwac sã, prëczkòwac, wisec, wschòdzëc, 
mżëczkòwac, òprzestac, òbdac sã, sëtkòwac, padac, grzôc, za-

Pòlsczé słowa z przërostkama -ek, -ec gùbią tzw. rëszné e 
dopiérze w zanôleżnëch przëpôdkach, np. piątek – piąt-
ku, kolec – kolca, a w kaszëbiznie w pòdobnëch słowach 
taczé e dżinie ju w nazéwôczu: piątk – piątkù, kòlc – kòlca. 
 
(W języku polskim w słowach z przyrostkami -ek, -ec tzw. 
ruchome e niknie tylko w przypadkach zależnych, np. pią-
tek – piątku, kolec – kolca, natomiast w języku kaszubskim 
w podobnie brzmiących wyrazach takie e znika już w mia-
nowniku: piątk – piątkù, kòlc – kòlca).

blóna – chmura, chaja – śnieżyca, chilnąc – lunąć, dôczno  
– mgliście, gromówka – burza z piorunami, hëc – upał, 
gorąco, kòmùdno – mglisto, pochmurnie, krãcëszk  
– wirujący wiatr, łiskawica – błyskawica, mżëczkòwac – mżyć, 
òbdac sã – uspokoić się, òprzestac – ustać, plësk – śnieg 
z deszczem, prëczkòwac – siec, prëszczëc – szumieć, burzyć się,  
sësznik – suszący wiatr, sëtkòwac – lekko padać, szlaga – 
długotrwały deszcz, zacygac sã – chmurzyć się, zerwańc – 
nagły, porywisty wiatr, zyb – ziąb 
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