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Gòdë i Sylwester
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Cwiczënk 1
 

Przeczëtôj gôdkã i przełożë jã na pòlsczi jãzëk. 
Wëzwëskôj do te słowôrzk spòd tekstu. (Przeczytaj 
rozmowę i przetłumacz ją na polski. Wykorzystaj do 
tego słowniczek zamieszczony pod tekstem).

– Danka! Chcesz latos na Gòdë żëwą dankã?
– Jô bë chca, leno no dërchné zbiéranié jigłów mie mier’zy.
– Tej kùpimë sztuczną. Tatk ju mierzi wësokòsc jizbë.
– Żëwô fëjn wòniô… Do te kòlãdë spiewac kòl sztuczny 
danczi… Kò to sã nie słëchô.
– Móm dobrą ùdbã! Kùpimë so dankã w krutopie. 
– Jo, ta sã nie sëpie i dotrwô do kolãdë.
– Pòwiészimë na ni kùgle, lińcuch, kùszczi, òrzechë i jab-
ka… a mdze mògła tak stojec przez całi rok.
– Në, në. Pò Nowim Rokù më jã rozbierzemë, a na balkón 
wëstawimë. 
– Kò lepi pò Trzech Królach… abò pò kòlãdze, a nôlepi  
2 gromicznika.
– Në, në! Mie sã zdôwô, że të bë jã rôd do Jastrów òstawił.
– Pewno, że jo. Mòże Gwiôzdór chòc rôz w miesącu jaczi 
dôrënk pòd niã bë kłôdł, a nié le na Wiliã.
– Rozëmkù pòj dodomkù! Tec Gwiôzdór rôz na rok mô 
robòtã, to mù sygnie.
– Rôz na rok? Cëż të pleszczesz? A nie czëła të, że w nie-
jednëch krajach òn w Nowi Rok przëchôdô, a w jinëch na 
Trzech Królów?
– Jo, le òn sã nie zwie Gwiôzdór, le sw. Mikòłôj abò Dżôd 
Mróz.
– Mrozu jô nie lubiã, ale sniég na Wilëją mùszi bëc!
– Të lepi pòmëszlë, gdze më na Sylwestra pùdzemë.
– Kò jak mdą fëst smiotë, tej nigdze.
– Të le môsz wipczi w głowie. 
– Tec jô sã leno smiejã. Kò do Sylwestra je jesz wiele czasu!
– Dlô ce to je wiedno wiele czasu, a jô jem w ùrzasu!

Cwiczënk 2

Wëbierzë z gôdczi dzesãc słów-kluczów, tj. 
słów, jaczé wedle ce są nôwôżniészé. Starôj sã 
je wëzwëskac w òpòwiôdanim historii òpisóny 

w dialogù. (Wybierz z dialogu dziesięć słów-kluczy, czyli te 
słowa, które twoim zdaniem są najważniejsze. Staraj się ich 
użyć w opowiadaniu historii opisanej w tekście).

Cwiczënk 3

Zdrzë w słowarzkù, co znaczi słowò Gòdë. 
(Sprawdź w słowniczku, co znaczy słowo Gòdë).

Jinszé słowa z ti familie: 
gòdnik (gòdan) 
gòdné drzéwkò (danka) 
gòdowi czas (gòdë) 
gòdowé piesnie (kòlãdë) 
gòdowi wieczór (Wiliô)

Zapiszë piãc zdaniów, w chtërnëch nalézą sã 
zapisóné wëżi słowa abò jich synonimë. (Zapisz 
pięć zdań, w których wystąpią zapisane wyżej 
słowa lub ich synonimy).

Cwiczënk 4

Gòdë to bòkadny w zwëczi i wierzenia cząd òbrzãdowégò 
rokù. (Czas Bożego Narodzenia jest bogatym w zwyczaje 
i wierzenia okresem roku obrzędowego).

Zapòznôj sã z rzeczónkama i pòwiédz, jaczé sprawë 
w kòżdi z nich są przédną tematiką – zwëczi, wierze-
nia, przepòwiôdanié wiodra. (Zapoznaj się z przy-

słowiami i powiedz, jakie sprawy są tematem przewodnim 
każdego z nich – zwyczaje, wierzenia, prognostyki pogodowe).
 
Na Bòżé Narodzenié ceszi sã wszëtkò stwòrzenié. 
Gwiôzdka jasnô, stodoła casnô. 
Do Gód sétmë pògód. 
Na Jadama straszą dzecë gwiôzdkama. 
Gdze gwiôzdka chòdzy, tam diôbeł nie szkòdzy. 
Gòdë biôłé, Jastrë zeloné.

Gòdë to pò pòlskù Boże Narodzenie. Wilëjô, Wiliô to Wigilia.

danka – choinka, dôrënk – prezent, Gòdë – Boże Narodzenie, okres 
Bożego Narodzenia, gòdnik – grudzień, gromicznik – luty, kòlãda  
– kolęda, krutop – doniczka, kùgle – bombki, latos – w tym roku, smiotë 
– zaspy , to sã nie słëchô – to nie wypada, ùdba – pomysł, ùrzas – strach, 
wipczi – figle, żarty, wòniô – pachnie, zapach
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Cwiczënk 5
 

Ò jaczich zwëkach, wierzeniach i òbrzãdach je 
gôdka w dialogù? Wëpiszë je i rzeczë ò nich przë 
ùżëcym wiédzë z tekstu i jinszich znónëch cë wia-
dłów. (O jakich zwyczajach, wierzeniach i obrzę-

dach mówi się w dialogu? Wypisz je i wypowiedz się na ich te-
mat, wykorzystując informacje z tekstu oraz z innych źródeł).

Cwiczënk 6

- Wskażë w dialogù dzéle tekstu, gdze pòjawił sã hùmòr. 
(Wskaż w dialogu partie tekstu, w których wystąpił humor). 
- W dokazach mòże wëstąpic kòmizm sytuacji, pòstacë 
abò słowa. Jaczégò ôrtu hùmòr wëstąpił w najim teksce? 
(W utworach może wystąpić komizm sytuacji, postaci lub 
słowa. Jakiego rodzaju humor wystąpił w naszym tekście?)

Cwiczënk 7

Zdrzë na pòdsztrëchniãté w dialogù słowa (przyj-
rzyj się słowom podkreślonym w dialogu):

Danka – danka  
mier’zy – mierzi 
kòlãda – kòlãda 

Kòżdô pôra brzëmi juwerno abò prawie juwerno. (Każda 
para brzmi identycznie lub prawie identycznie).

- Przeczëtôj infòrmacjã, co je niżi. Namëslë sã, do jaczich ôr-
tów słów zarechòwac kòżdą z pôrów wërazów. (Przeczytaj 
poniższą informację. Zastanów się, do którego rodzaju słów 
zaliczyć każdą z par wyrazów).

Hòmònim – słowò, słownô zdrëszëna, a nawetka całé zda-
nié ò tim samim brzëmienim abò pisënkù, ale ò rozmajitim 
znaczenim. (Homonim – wyraz, związek wyrazowy, a nawet 
całe zdanie o tym samym brzmieniu lub tej samej pisowni, 
ale o różnym znaczeniu).

Wieleznaczné słowò – jedno słowò w czile znaczeniach. 
(Wyraz wieloznaczny – jedno słowo o kilku znaczeniach)

- Pòdôj przikładë czile hòmònimów i wieleznacznëch słów 
w kaszëbsczim jãzëkù. (Podaj przykłady kilku homonimów 
i wyrazów wieloznacznych w j. kaszubskim).

Cwiczënk 8

Zdrzë na pisënk słów mier’zy – mierzi, przeczëtôj 
je. Czejbë w pierszim słowie nie bëło apòstrofa,  
jak bë je mógł przeczëtac i czë pisënk bë béł 
tedë zgódny ze wskôzama, ò jaczich je gôdka  

w pòstãpnym teksce na szarim spòdlim? (Spójrz na pisow-
nię słów mier’zy – mierzi, przeczytaj je. Gdyby w pierwszym 
słowie nie było apostrofu, jak można by je było przeczytać 
i czy pisownia by była zgodna z zasadami, o których mowa 
w tekście zapisanym na szarym tle?)

Wiémë, że y piszemë pò s, z, c, dz i cwiardim n. Jeżlë w sło-
wie mier’zy apòstrof bë zdżinął, tej pò rz bë béł mùsz pisac i,  
tak jak to je w drëdżim słowie (a doch nié ò to słowò w tim 
przëtrôfkù jidze). 
(Wiemy, że y piszemy pò s, z, c, dz i twardym n. Gdyby w sło-
wie mier’zy zniknął apostrof, należałoby po rz pisać i, tak 
jak to zrobiono w drugim ze słów (a przecież nie o to słowo 
w tym przypadku chodzi).

Cwiczënk 9

Jaczé wseczëca bùdzą w lëdzach Gòdë? Wëbierzë z pòdó-
nëch w ramce słów (nôpierwi ùstalë jich znaczenié przë 
ùżëcym słowarza). (Jakie uczucia budzą w ludziach święta 
Bożego Narodzenia? Wybierz odpowiednie słowa z poda-
nych w ramce – wcześniej ustal przy użyciu słownika ich 
polskie znaczenia).

redota, smùtk, wiesołosc, niecerplëwé żdanié, nôdzeja, 
strach, spòkój, złosc, szczescé, trëchlëna, zajiscenié, zwąt-
pienié, zadowòlenié, zadzëwienié, ùmãczenié, miłota

- Do wëbrónëch piãc wseczëców dopiszë mòti-
wacjã òdczuwaniô, w rozmajitëch òsobach 
i lëczbach. Zmień jistnikòwé pòstacë słów na 
znankòwniczi tam, gdze to je mòżlëwé. Bôczë 

na pisënk kùnôszków znankòwników w rozmajitëch ôrtach; 
sprawdzë to w ùczbie 5. (Do wybranych pięciu uczuć do-
pisz motywację odczuwania, w różnych osobach i liczbach. 
Zamień rzeczownikowe postaci słów na przymiotniki tam, 
gdzie to możliwe. Zwróć uwagę na pisownię końcówek przy-
miotników w różnych rodzajach; sprawdź to w lekcji 5). Np. 
Bãdã redosny, bò kù reszce ùzdrzã całą rodzënã w grëpie.

Cwiczënk 10

Dwadzestégò czwiôrtégò gòdnika swòje swiãto 
òbchôdają Jadóm i Jewa. W jizbie stôwiô sã dan-
kã, na czëpie sôdzô janiółka. Wszãdze je czëc ji-
miã Jezësk. Na bòk na sztót jidą jiwrë. Wszëtczé 

jistnotë parłãczą sã w przeżiwanim wiôldżi nowinë.

- Przełożë tekst na pòlsczi jãzëk. Zapiszë gò w zesziwkù. (Do-
konaj przekładu tekstu na język polski. Zapisz go w zeszycie).

- Przëzdrzë sã słowóm zaczinającym sã na j (w kaszëbsczim 
teksce) i na i w pòlsczi jegò wersji. Co widzysz? Wëcygnij 
swiądë ze swòjich òbserwacjów. (Popatrz na słowa zaczy-
nające się na j w tekście kaszubskim oraz na i w jego polskiej 
wersji. Co widzisz? Wyciągnij wnioski ze swoich obserwacji).

Taczé dodôwanié j przed i, a, e jakno pierszima samòzwãka-
ma słowa je zwóné jotacją abò prejotacją. (Takie dodawa-
nie j przed i, a, e jako pierwszymi samogłoskami słowa jest 
nazywane jotacją lub prejotacją).

- Zapiszë czile jinëch słów, gdze wëstąpi jotacjô. (Zapisz kilka 
innych słów, w których wystąpi jotacja).
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