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Teréza Jelińskô

Nórcëk jigrów dlô nômniészich

Mòja jizba
Cwiczënk 1
Pòdpiszë òbrôzczi słowama pòdónyma w tabelce.

łóżkò, biórkò, laptop, lãpa, òkno, ruchnowô szafa, pòlëca z ksążkama,
stółk, kòsz z zabôwkama, wëscélôk
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Cwiczënk 2
Jaczé rzeczë môsz w swòji jizbie? Wëbierzë pasowné słowa z tabelczi i wpiszë je do diagramù.

mòja jizba

lãpa, wãdka, kòło, wëscélôk, òkno, grzib, łóżkò, ruchnowô szafa, òbrôz, zdrzélnik, pòlëca z ksążkama, lodownica

Cwiczënk 3
Rozwiążë krziżną tãgódkã i zapiszë hasło.
1.	Miesąc, w jaczim katolëcë chòdzą
na nôbòżeństwa do przëdrożnëch
kaplëczków.
2.	Òdrôbiôsz przë nim domôcé prôce.
3.	Wiészôsz w ni swòje ruchna: klédë
(sëczenczi), kòszle czë bùksë.
4. Farwny wisy na scanie.
5.	Mòże na nim pisac, grac i z niegò

1
2
3
4
Hasło: …................................................

5

wëselac e-maile.

Cwiczënk 4
Je to prôwda czë łeż? Przeczëtôj zdania i zamaluj na czerwòno dobrą òdpòwiédz. Z pòòstałëch lëtrów ùłożë słowò,
a dowiész sã, jak pò kaszëbskù mòże nazewac meble.

II

Prôwda

Łeż

Wëscélôk leżi na pòdłodze.

J

Z

Stółk mô piãc nogów.

A

I

Na zeslu mòże sedzec.

Z

C

Òbrôz wisy na scanie.

B

H

Na stole sã spi.

Ë

A
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Cwiczënk 5
Przeczëtôj òpòwiôstkã. Òbrôzczi zamiéń na słowa, jaczé të dzys pòznała/pòznôł:

Hùbert wstôł z

ò sódmi reno. Wëzdrzôł przez

i pòmëslôł: bãdã czwiczëc w swòji jizbie na

, a tam padôł deszcz. Włącził môłą

. Wëcygnął z

pò jizbie: òdłożił ksążczi na

, zabôwczi z pòdłodżi włożił do

. Pózni włącził mùzykã na

i zaczął gimnastikã.

spòrtowi òbleczënk. Rozezdrzôł sã
, òdstawił krzesło do

Namaluj i pòfarwij zachë, jaczé bëłë w jizbie kòl Hùberta.
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Karolëna Czemplik

Sopòt – trzëgardzczi kùrort
Céle wanodżi
Ùczéń:
• pòznôwô historiã Sopòtu
• zapòznôwô sã z wëzdrzatkã i symbòliką herbù gardu
• ùtrwaliwô wiédzã zwënégòwóną òb czas zwiedzywaniô gardu

Zadanié 1
a)	W westrzódkù swiãtnicë są trzë wizerënczi sw.
Jerzégò. Napiszë, gdze òne sã nachôdają.
............................................................................................

b) Wëbierzë jeden wizerënk i òpiszë gò w piãc zdaniach.
............................................................................................

Metodë robòtë
• ùsôdzanié samòstójny nadczidczi
• wskôzywanié zdaniów zamikającëch w se bezzmił
kòwé i falszëwé òdpòwiescë
• dofùlowiwanié pùstëch placów w teksce
Fòrmë robòtë
• indiwidualnô / w pôrach
Didakticzné pòmòce
• kôrta robòtë (mòże jã òprôcowac np. w fòrmie ksążeczczi)
Bibliografiô
G. Niewiadomy, Trójmiasto. Gdańsk, Gdynia, Sopot. Przewodnik turystyczny, Gdynia 2003.
F. Mamuszka, Trójmiasto: Gdańsk, Sopot, Gdynia: informator krajoznawczy, Gdańsk 1984, s. 111–141.
http://www.molo.sopot.pl/pl/history.html
http://visit.sopot.pl/atrakcje.php
Przed zaczãcym ùczbë szkólny dôwô kòżdémù ùczniowi
(abò pôrze ùczniów) jeden egzemplôrz kôrtë robòtë z zadaniama do zrobieniô.
CYG WANODŻI
Dzys òdwiedzysz Sopòt, chtëren je jednym z nôbarżi znónëch kùrortów w kraju. Twòjim zadanim mdze
òdwiedzenié môlów, chtërne przëblëżą Cë dzeje negò
gardu. Jeżlë mdzesz bôczlëwò słëchac i zdrzec, na gwës
ùdô Cë sã bezzmiłkòwò dofùlowac kôrtã robòtë. Dobri
zwënédżi!
Pierszé zadanié żdaje na Cebie na placu przë kòscele sw.
Jerzégò, jaczi nachôdô sã przë szaséju Kòscuszczi 1 (pòl.
ul. Kościuszki).

IV
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............................................................................................

Cobë wëkònac pòsobné zadanié, mùszisz jic na szaséj
Herojów Mònte Cassino (pòl. ul. Bohaterów Monte Cassino), jaczi nachôdô sã sprzëti kòscoła sw. Jerzégò. Szaséj mô 635 métrów długòscë i je przédnym deptownikã
nadmòrsczi ùzdrawnicë. Dôwni szła tądka droga, chtërna òd XVII stalatégò parłãczëła sopòcką wies z rëbacczim sedlëszczã nad sztrądã mòrza.
Zadanié 2
Napiszë, jak mieszkańcowie Trzëgardu i turiscë nazéwają szaséj Herojów Mònte Cassino?
............................................................................................

Jidącë w dół szaséjã Herojów Mònte Cassino, zatrzëmôj
sã przë bùdinkù nachôdającym sã pòd numrã 53. Na
gwës nie przeńdzesz kòl niegò bez daniô na niegò
bôczënkù. Môl nen je charakteristiczną znanką Sopòtu
i symbòlã nowòczasnoscë.
Zadanié 3
a)	Jak nazéwô sã nen môl? Nacéchùj bezzmiłkòwą
òdpòwiésc.
a. Bôjkòwi Dodómk b. Krzëwi Dodómk c. Spiti Dodómk
b)	W westrzódkù bùdinkù nachôdô sã „Scana Sławë”
nazéwónô téż „Scaną Znónëch Pòdpisënków”. Swòje
aùtografë òstawiłë tuwò znóné personë, jaczé brałë
ùdzél w kùlturalnëch wëdarzeniach, co òdbiwałë sã
m.jin. w bùdinkù, chtëren prawie zwiedzywôsz. Napiszë, na jaczim piãtrze nachôdô sã ta scana.
............................................................................................
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c)	Przëzdrzi sã bôczlëwie aùtografóm (wikszosc jich je
dosc czëtelnô). Pòdôj miono i nôzwëskò trzech artistów, jaczi delë tuwò swój pòdpisënk.
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

Pòsobné zadanié żdaje na Cebie w Zdrojowim Dodomie.
Cobë do niegò duńc, mùszisz jic szaséjã Herojów Mònte
Cassino w dół do placu Drëchów Sopòtu (pòl. plac Przyjaciół Sopotu), a pòstãpno mùszisz przeńc nad tunelã na
Zdrojowi Plac. W Zdrojowim Dodomie (adres: sz. Warszawsczich Pòwstańców 2–10; pòl. ul. Powstańców Warszawy), wiôldżim bùdinkù pò lewi stronie, nachôdô sã turisticznô infòrmacjô, jakô je òtemkłô co dzéń òd gòdzënë
10 reno do 6 pò pôłnim. Cobë sã do ni dostac, mùszisz
wjachac windą na drëdżé piãtro. W turisticzny infòrmacji
mòżesz dostac darmôk reklamòwé rzeczë sparłãczoné
z gardã abò kùpic pamiątkã z wanodżi. Pòstãpno mùszisz
jachac windą na trzecé piãtro. Miescy sã tuwò Zala
Napicégò Solankòwëch Wòdów i widzënkòwi pùnkt. Napij sã wòdë z jednégò z kranów. Pò krótczim òdpòczinkù
òdpòwiédz na pòniższé pëtania.
Zadanié 4
Kòl kòżdégò zdaniô zapiszë lëtrã P, jeżlë zamikô òno
w se prôwdzëwé infòrmacje, abò F – jeżlë falszëwé (nieprôwdzëwé).
1.	Wòda w Zalë Napicô Solankòwëch Wòdów wëpłiwô
ze zdroju sw. Wòjcecha. P/F
2. Wòda mô metłi i słodczi smak. P/F
3.	Cobë napic sã wòdë, nót je „pòmùjkac” kran. P/F
4.	Z widzënkòwégò pùnktu rozcygô sã widzënk na
Gduńską Hôwingã. P/F
5. Balneòlogiczny Zakłôd je widzec pò lewi stronie. P/F
Bôczënk: W nym zadanim mòżesz zwënégòwac
dodôtkòwé pùnktë. Sygnie, że napiszesz jesz rôz zdania, przë jaczich rëchli môsz pòstawioné lëtrã F, tak cobë
nym razã òne zamikałë w se prôwdzëwé infòrmacje.
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

Pò prawi stronie Zdrojowégò Placu nachôdô sã
Balneòlogiczny Zakłôd, chtëren badérëje znanczi
pòdzemnëch wòdów. Miescy sã tuwò téż Zakłôd Léczniczi Rehabilitacji. Przëzdrzi sã wjimno bùdinkòwi. Dôj
bôczënk na przédné wéńscé do zakładu i na wieżã.
Zadanié 5
a)	Dofùluj pùsté place w nadczidce.

Nad przédnym wéńscym do bùdinkù Balneòlogicznégò
Zakładu nachôdô sã …………………………… Sopòtu. Na
……………………… spòdlim nachôdô sã ……………………
méwa. Ptôch sedzy na …………………………… òstrówkù
piôskù, na jaczim leżi pòmùchel. Slédnym i nôwôżnié
szim elementã herbù je …………………………… mùr z trzema wieżama.
b) Cobë pòznac symbòlikã apartnëch elementów herbù,
dofùluj pùsté place, wëbiérającë pasowné elementë
spòmidzë pòdónëch w ramce.
.........................................................

– jasnomòdré spòdlé

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

– pieglëszcze

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

– mùr

nawleczenié do sąsadnégò Gduńska, nadmòrsczé
dunë, pòłożenié gardu nad Bôłtëcczim Mòrzim
c)	Przë Balneòlogicznym Zakładze nachôdô sã wieża,
chtërna swòjim wëzdrzatkã przëbôcziwô wieże z bôjków abò zómków. Napiszë, jaką fùnkcjã mô ta wieża?
............................................................................................

d)	Jak nazéwô sã park, w chtërnym nachôdô sã bùdink
Balneòlogicznégò Zakładu?
............................................................................................

Jeżlë zwiedzywôsz Sopòt w czwiôrtk, to mùszebno
zwënégùj mòżlëwòtã bezpłatnégò zwiedzeniô Mùzeùm
Sopòtu, jaczé je ùmôlowóné przë szaséju Ksyżëca Józefa Pòniatowsczégò 8 (pòl. ul. Księcia Józefa Poniatowskiego). Mùzeùm je òtemkłé w gòdzënach 10–16. Cobë
duńc do bùdinkù mùzeùm, mùszisz jic na Kùracjowi
Skwer (pòl. Skwer Kuracyjny) dôwnym wińdzenim na
sopòcczé mòlo. Pòstãpno skrãc w prawò (na pôłnié,
w stronã Gduńska) i biéj nadmòrsczim deptownikã kòl
700 métrów. Na wësokòscë wińscô na pieglëszcze numer 29 nachôdô sã pò prawi stronie drodżi Mùzeùm
Sopòtu. Przed weńdzenim do mùzeùm zaznajemni sã
z infòrmacjową tôflą tikającą sã Ernsta Claaszena. Òb
czas zwiedzywaniô òdpòwiédz na pòniższé pëtania.
Zadanié 6
a)	Jak nazéwô sã zabëtkòwô willa, w chtërny sedzbã mô
Mùzeùm Sopòtu?
............................................................................................

b) Skądka pòchôdô pòzwa willë?
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
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c) Òpiszë ekspònat tidzenia w piãc zdaniach.
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

Biéj nazôd na Kùracjowi Skwer. Jeżlë môsz taką
mòżlëwòtã, biéj téż na mòlo. Darmôk zwiedzywanié
mòla dostãpné je latos do 29 łżëkwiata, a pòzdze pò
zakùńczenim latnégò sezonu. Zôczątczi mòla sygają
1827 rokù. Dzysdniowi sztôłt mòlo zwëskało w 1928
rokù, czej òstało òno wëdłużoné do 516 métrów
długòscë. Je to nôdłëgszé drzewiané mòlo w Eùropie!
Czedë mdzesz ju na skwerze, biéj do Nordowégò Parkù.
Cobë do niegò duńc, mùszisz òpùscëc skwer wińscym
nachôdającym sã pò jegò lewi stronie (jak zdrzisz na
mòlo). Pò przeńscym kòl 200 métrów (w stronã Gdinie) nalézesz sã przed znónym Grand Hòtelã, jaczi terôzka nazéwô sã Sofitel Grand Sopot. Bùdink nen òstôł
zbùdowóny w latach 1924–1927. Béł to czedës nôdrogszi i nôbarżi luksusowi gòscyńc w Sopòce. Pò przeńscym pòstãpnëch 100 métrów nalézesz sã w Nordowim
Parkù.
Zadanié 7
Òdszukôj w parkù pòmnik przedstawiony na céchùnkù.
Napiszë, kògùm na nim widzysz.

Zadanié 8
Sopòt to jeden z nôbarżi znónëch kùrortów w kraju.
Załóżcą ùzdrawnicë béł doktor ………………………………….
Do charakteristicznëch elementów gardu mòżemë
zarechòwac szaséj …………………………………………., jaczi nazéwóny je …………………., a téż ………………. Dodómk, Grand Hòtel i mòlo, jaczé mô jaż ……… métrów
długòscë. Bãdącë w Sopòce, wôrt je jic do Zalë
Napicégò Solankòwëch Wòdów, chtërna nachôdô
sã na ……………………. piãtrze w bùdinkù naprocëm
………………………………………….. Na wësokòscë wińscô na
pieglëszcze numer ……. nachôdô sã Mùzeùm Sopòtu, jaczé miescy sã w willë ………………………. .
ÒDPÒWIESCË

Zadanié 1
a)	Wizerënk sw. Jerzégò nachôdô sã na kazalnicë i na witrażu.
W lewi nawie kòscoła nachôdô sã figùra swiãtégò.

Zadanié 2
Mòncak
Zadanié 3
a) b. Krzëwi Dodómk
b) na parterze
c)	np. Krësztof Kòlberger, Zbigórz Zamachòwsczi, Òlga Lipińskô
Zadanié 4
1P, 2F, 3P, 4P, 5F
2. Wòda mô słony smak.
5. Balneòlogiczny Zakłôd je widzec pò prawi stronie.
Zadanié 5
a)	Słowa, jaczé nót bëło wpisac: herb, jasnomòdrim, biôłô,
żôłtim, czerwiony.
b)	pòłożenié gardu nad Bôłtëcczim Mòrzã – jasnomòdré
spòdlé
nadmòrsczé dunë – pieglëszcze
nawleczenié do sąsadnégò Gduńska – mùr
c) Wieża mô fùnkcjã blizë.
d) Park m. Marii i Lecha Kaczińsczich (Pôłniowi Park).
Zadanié 6
a) willa Claaszena
d)	Pòzwa willë wëchôdô òd ji pierszégò miéwcë – Ernesta C.
Claaszena.
Zadanié 7
Jón Jerzi Haffner – doktor, załóżca ùzdrawnicë w Sopòce.

……………………………………………………………………………………
To ju kùńc Twòji wanodżi pò Sopòce. Pò krótczim
òdpòczinkù na jedny z łôwków przeńdzë do wëfùlowaniô
slédnégò zadaniô. Jeżlë jes bôczlëwò òbserwòwôł/
òbserwòwała pamiątczi gardu, to bez jiwru dofùlëjesz
krótczi tekst tikający sã dzejów i historii Sopòtu.

VI
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Zadanié 8
Sopòt to jeden z nôbarżi znónëch kùrortów w kraju. Załóżcą
ùzdrawnicë béł doktor Jón Jerzi Haffner. Do charakteristicznëch elementów gardu mòżemë zarechòwac szaséj Herojów
Mònte Cassino, jaczi nazéwóny je Mòncakã, a téż Krzëwi Dodómk, Grand Hòtel i mòlo, jaczé mô jaż 516 métrów długòscë.
Bãdącë w Sopòce, wôrt je jic do Zalë Napicégò Solankòwëch
Wòdów, chtërna nachôdô sã na trzecym piãtrze w bùdinkù
naprocëm Balneòlogicznégò Zakładu. Na wësokòscë wińscô
na pieglëszcze numer 29 nachôdô sã Mùzeùm Sopòtu, jaczé
miescy sã w willë Claaszena.

Tłómaczëła Hana Makùrôt

GRAMATIKA

Hana Makùrôt

Òglowé wiadła ò czasnikù
Òtmiana czasnika przez òsobë i lëczbë
Czasnik – je partã mòwë, jaczi nazéwô aktiwnosc, np.
pisze, czëtô, abò stón, np. redëje sã, jiscy sã. Òdpòwiôdô
òn na pëtania: co robi?, co sã z nim dzeje?, w jaczim je stanie? Czasnik pòdlégô kòniugacji, to znaczi
òtmieniwô sã przez òsobë, lëczbë, czasë, ôrtë, stronë, tribë; czasnikòwi mòżemë téż przëpisac pasowny
aspekt.
Cwiczënk 1
Z pòdónégò tekstu wëpiszë czasniczi.
Eùgeniusz Prëczkòwsczi
Mësla dzecka
Nôlepi lubiã doma bëc
Dëcht bliskò mëmë, tatë
Na ptôszczi bùten zdrzec
I szmërgac kamë w plëtë.
Nôbarżi redëje mie smiéch
Na lëpach mòjich starszich
Jô wiedno widzã jich
Jak są do se wcyg barżi.
Nôwicy dobrëch czëjã słów
Òd mòji mëmczi, tatka
Co dbadzą, żebë zdrów
Më bëlë z sostrą, bratkã.
Nômòcni, jak le mògã, chcã
Tak kòchac matkã, òjca
Za wszëtkò jô jim slã
Pòdzãczi lop, bez kùńca.
[E. Prëczkòwsczi, Dzecynny czas, Banino 2012].
Cwiczënk 2
Sparłãczë pòdóné jistniczi z pasownyma czasnikama.
malownik		
kwiôt 		
szkólny
pùjk			
rzéka			
kùchôrz		
mùzyk		
piekôrz

warzi
płënie
piecze
graje
mrëczi
rosce
malëje
ùczi

ÒTMIANA CZASNIKA PRZEZ ÒSOBË I LËCZBË
Czasnik mòże wëstąpiwac w infinitiwie (nieòznacznikù)
abò w òsobòwi fòrmie. Infinitiw to spòdlowô fòrma, np.
robic, sedzec, spac. Czej czasnik òtmienimë przez òsobë,
mómë do ùczinkù z òsobòwima fòrmama, np. robiã, robi,
sedzysz, spimë.
W kaszëbiznie wëapartniwô sã sétmë òsobów czasnika, trzë w pòjedinczny lëczbie, trzë we wielny lëczbie
i pòczestną fòrmã.
pòjedincznô lëczba
1. jô			
2. të			
3. òn, òna, òno		
Wë

wielnô lëczba
1. më
2. wa
3. òni, òne

Òtmiana czasników przez òsobë i lëczbë w ternym czasu przedstôwiô sã nôslédno:
bëc
1. jô jem,
2. të jes
3. òn, òna, òno je
Wë jesce

1. më jesmë
2. wa jesta
3. òni, òne są

pisac
1. jô piszã
2. të piszesz
3. òn, òna, òno pisze
Wë piszece

1. më piszemë
2. wa piszeta
3. òni, òne piszą

robic
1. jô robiã
2. të robisz
3. òn, òna, òno robi
Wë robice

1. më robimë
2. wa robita
3. òni, òne robią

znac
1. jô znóm
2. të znôsz
3. òn, òna, òno znô
Wë znôce

1. më znómë
2. wa znôta
3. òni, òne znają

1. jô znajã
2. të znajesz
3. òn, òna, òno znaje
Wë znajece
jesc
1. jô jém,
2. të jész
3. òn, òna, òno jé
Wë jéce

1. më znajemë
2. wa znajeta
3. òni, òne znają
1. më jémë
2. wa jéta
3. òni, òne jedzą
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Cwiczënk 3
Dofùluj tôflã pasownyma òsobòwima fòrmama czasników w ternym czasu.
jô

të

òn, òna, òno

më

wa

òni, òne

Wë

wié
leżimë
òdpòcziwôce
nëkóm
smiejesz sã
zdrzą
widzyta
Cwiczënk 4
Ùtwórz zdania z nôslédnyma fòrmama czasników:
sni, słëchóm, wiémë, jidzece, jiscysz sã.
Cwiczënk 5
Dofùluj tekst pasownyma òsobòwima fòrmama czasników w ternym czasu.
Dzéń jak dzéń. Znôwù jô .................... (jic) do szkòłë. Më ........................... (miec) dzysô szesc ùczbów. Czasã nawetka
jô ............................... (lubic) chòdzëc do szkòłë. Szkólnô wiedno .............................. (gadac), że jô bëlno .............................
(czëtac). Jô nie ............................... (wiedzec), kùli ........................... (bëc) w tim prôwdë. Mòże wa mie ................................
...... (pòwiedzec)? Razã z jinyma ùczniama më na przerwach ............................... (grac) w balã. Na ùczbach më ..............
.......................... (òdpòwiadac) na pëtania szkólny.
Cwiczënk 6
Dofùluj tekst czasnikama z ramczi.

mieszkają, roscą, je, kwitnie, pòtkôsz, panëje, mëszlã, swiécy
Ta krôjna .................................. cëdownô. Tam ................................ drzewa wiôldżé jaż do nieba i wiele kwiatów tam
............................. . W lasach ...................... dzëwé zwierzãta, jaczich nie .......................... na zemi. Słuńce tam ......................
òb dzéń i òb noc. Jô ......................, że w ny krôjnie ............................... leno redota.

Kaszubskie Bajania to spòlëznowô kampaniô realizowónô przez Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié i Radio Gduńsk. Pòwsta òna z mëslą ò dzecach, żebë ju òd nômłodszich lat pòznôwałë
kùlturową spôdkòwiznã Kaszub. Jednym z célów kampanii je pòdniesenié w spòlëznie swiądë
tegò, jak wiôldżé znaczenié mô czëtanié dzecóm.
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