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Karolëna Czemplik

Wanożimë pò Kaszëbach, Klasë IV–VI i gimnazjum

Słëpskò – gòticczi gard
Céle wanodżi
Ùczéń:
• pòznôwô historiã Słëpska
• zapòznôwô sã z wëzdrzatkã i symbòliką herbù gardu
• ùtrwaliwô wiédzã zwënégòwóną òb czas zwiedzywaniô gardu
Metodë robòtë
• twòrzenié samòstójny nadczidczi
• dofùlowiwanié pùstëch placów w teksce
• wskôzywanié zdaniów zamikającëch w se bezzmił
kòwé i falszëwé òdpòwiescë

szub. Jeżlë mdzesz bôczlëwò słëchac i zdrzec, na gwës
ùdô Cë sã bezzmiłkòwò dofùlowac kôrtã robòtë. Dobri
zwënédżi!
Cobë zrobic pierszé zadanié, mùszisz jic na szaséj
Pòlsczégò Wòjska (pòl. ul. Wojska Polskiego). Pòd
numrã 47 nachôdô sã mléczny bar Pòrénk (pòl. Poranek), a w nim pierszô w Pòlsce pizzeriô.
Zadanié 1
Napiszë, w chtërnym rokù zaczãła dzejac pierszô pizzeriô w Pòlsce. Cobë rozrzeszëc to zadanié, mòżesz
zwënégòwac pòmòc mieszkańców gardu.
............................................................................................

Fòrmë robòtë
• indiwidualnô / w pôrach
Didakticzné pòmòce
• kôrta robòtë (mòże jã òprôcowac np. w fòrmie ksążeczczi)
Bibliografiô
B. Czerwiński, Słupsk i okolice, Poznań 1971.
T. Urbaniak, Słupsk Anno Domini 2010. 700 lat po relokacji, Słupsk 2010.
http://www.slupsk.pl/odwiedz-slupsk/
Przed zaczãcym ùczbë/wanodżi szkólny dôwô kòżdémù
ùczniowi (abò pôrze ùczniów) jeden egzemplôrz kôrtë
robòtë z zadaniama do zrobieniô.

Pòsobné zadanié żdaje na Cebie w rôtëszu, jaczi nachôdô
sã na Placu Dobëcô 3 (pòl. Plac Zwycięstwa). Cobë duńc
do ùrzãdu, skrãc z szaséju Pòlsczégò Wòjska na szaséj
Sztefana Starzińsczégò (pòl. ul. Stefana Starzyńskiego).
Na szaséju Starzińsczégò 8 nachôdô sã Centrum Turisticzny Infòrmacji. Jeżlë chcesz weńc na wieżã rôtësza,
to tuwò mùszisz kùpic biliet wstãpù (priz: 2 zł; zwiedzywanié wieżë w latnym sezonie w gòdzënach: 9.30–
–17.30, òkróm latnégò sezonu w gòdzënach: 9–16).
Pòstãpno biéj dali prosto, jaż duńdzesz do szaséju Juliana Tuwima. Pò przeńdzenim przez przeńscé dlô jidącëch
piechti nalézesz sã na Placu Dobëcô.
Zadanié 2
a)	Przëzdrzi sã wjimno bùdinkòwi rôtësza. Na jegò
bùtnowi scanie nachôdô sã herb Słëpska. Nalezë gò,
a pòstãpno òpiszë herb w 5 zdaniach.
............................................................................................

CYG WANODŻI
Dzysdnia òdwiedzysz Słëpskò, gard, w jaczim mòżesz
pòdzywiac nié leno gòticczé stôrodôwnotë. Twòjim
zadanim mdze òdwiedzenié môlów, chtërne przëblëżą
Cë nié leno dzeje negò sedlëszcza, ale téż historiã Ka-

............................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
............................................................................................
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b) Napiszë, co symbòlizëje grif i wałë, jaczé je widzec na
herbie gardu.
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

c) Wlezë do bëna rôtësza. Na pierszim piãtrze w gablotach
nachôdają sã rozmajité czekawòstczi i wëapartnienia,
jaczé dostôł gard. Wëpiszë czile z nich.
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

d) Jeżlë bãdzesz sprzëti rôtësza kòl gòdzënë 12, to
ùczëjesz hejnał gardu. Równak w Słëpskù mòżesz
ùczëc w tim czasu dwa hejnałë. Napiszë pòzwã
drëdżégò gardu, jaczégò hejnał mòże ùczëc, i wëjasni,
dlôcze w Słëpskù gróné są dwa apartné hejnałë.
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

Dodôwkòwé zadanié! Jeżlë w dniu, w jaczim zwiedzywôsz rôtësz, nie òbradëje Radzëzna Gardu, to mùszebno
biéj do gabinetu prezydenta gardu (I piãtro) i zalë 211,
a téż 212 (II piãtro), a pòstãpno dofùluj pùsté place
w pòniższi nadczidce.
Słëpsczi rôtësz przënôlégô do niewielnëch stôrodôwnotów w Pòlsce, gdze tak wiele ùchòwało sã
z aùtenticznégò wëstroju bëna. W gabinece prezydenta gardu nachôdô sã …………….., jaczé je wicy jak 100
lat stôré. Na bôczënk zasłëgiwô téż fakt, że w nym
pòmieszczenim je jaż ……….. scanów! Zato w zalë 212
nachôdają sã dwa mònumentalné ……………. Jeden
z nich przedstôwiô nadanié gardowi przëwilejów na
zôczątkù ……………… stalatégò, drëdżi zôs nawlékô do
historicznégò wëdarzeniô, czedë to w 1329 rokù szczecyńsczi ksyżëcowie, timczasowò sprawùjący rządzënã
nad gardã, òddelë gò pòd zastôw ………… na 12 lat zamiast pòżiczczi. W strachù, cobë Krzëżôcë na stójno nie
òpanowelë nëch zemiów i gardu, mieszczanie w sztóce
kùńczącégò sã terminu spłatë, zebrelë felëjącé dëtczi,
przeznaczającë na to téż swòje kòsztownoscë.
Pòsobné zadanié żdaje na Cebie przë Nowi Brómie (pòl.
Nowa Brama), chtërna nachôdô sã pò drëdżi stronie placu pòd numrã 12. Zapòznôj sã z historią negò môlu, jakô
je òpisónô na jedny z tôflów przed brómą. Na spòdlim
zwënégòwóny wiédzë wpiszë kòl kòżdégò zdaniô lëtrã
P, jeżlë zamikô òno w se prôwdzëwé infòrmacje, abò F –
jeżlë falszëwé (nieprôwdzëwé).
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Zadanié 3
1. Pòzwa Nowô Bróma nawlékô do historii ji pòwstaniô
– ta bróma pòwstała jakno pierszô. P/F
2. W bùdinkù Nowi Brómë je ùmôlowónô dzysdnia galeriô terôczasnégò kùńsztu. P/F
3. Wszëtczé brómë òstałë wëbùdowóné w XV stalatim. P/F
4. Przez Nową Brómã przejeżdżałë w latach 1910–1959
trolejbùsë. 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.
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

Pòstãpno przeńdzë pòd brómą na szaséj Nowòbramsczi
(pòl. ul. Nowobramska). Biéj prosto kòl 150 métrów. Pò
prawi stronie òbôczisz wiôldżi kòscół z cegłë.
Zadanié 4
W Mariacczim kòscele (to je pw. Nôswiãtszi Pannë Mariji, pòl. Najświętszej Maryji Panny) nie ùchòwało sã wiele
pamiątków z dôwnëch lat. Równak jegò niepòwtôrzalny
wëzdrzatk sprawił, że swiãtnica òstała wpisónô na
Eùropejsczi Szlach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Czekawòstka! Wieża Mariacczégò kòscoła je krzëwô,
ji òdchilenié òd pionu wënôszô 89 centimétrów.
Krzëwiznã wieżë nôlepi je widzec na nórce szaséjów
Ignaca Łukasewicza (pòl. ul. Ignacego Łukasiewicza)
i Mikòłajsczi (pòl. ul. Mikołajska), czedë sã stoji przë scanie bùdinkù pòcztë z kùńca XIX stalatégò.
Pòsobné zadanié żdaje na cebie przë Baszce Czarzniców (pòl. Baszta Czarownic), jakô nachôdô sã przë aleji
Francesco Nullo 13. Cobë do ni duńc, mùszisz jic nazôd
na szaséj Nowòbramsczi, a pòstãpno jic całi czas prosto. Przeńdzë przez Stôri Rënk (pòl. plac Stary Rynek)
i czeruj sã dali prosto szaséjã Kòwalsczim (pòl. ul. Kowalska). Przed mòstã nad rzéką Słëpią skrãc w prawò
na alejã Francesco Nullo. Jidącë aleją, dôj bôczënk na
pòòstałoscë dôwnégò òbronnégò mùru.
Zadanié 5
Baszta Czarzniców miała na zôczątkù òbronną fùnkcjã,
ale w XVII stalatim òstała òna przebùdowónô.
a) Do jaczich wëdarzeniów nawlékô pòzwa basztë?
............................................................................................

b) Co miescy sã dzysdnia w nym môlu?
............................................................................................

Cobë rozrzeszëc pòstãpné zadanié, mùszisz jic na
Rëbacczi rënk (pòl. rynek Rybacki). Duńdzesz tam, jidącë dali prosto aleją Francesco Nullo.

WANOŻIMË PÒ KASZËBACH, KLASË IV–VI I GIMNAZJUM
Zadanié 6

a) N
 alezë môle pòdpisóné na mapie cyframa 1–5 i napiszë, jak sã òne nazéwają i co miescy sã terôczasno
w nëch môlach.
1 ........................................................................................
2 ........................................................................................
3 ........................................................................................
4 ........................................................................................
5 ........................................................................................
b) Chtëren z nëch bùdinków je nôstarszim ùchòwónym
w Pòlsce przemësłowim òbiektã? Cobë rozrzeszëc to
zadanié, mòżesz zwënégòwac pòmòc mieszkańców
gardu.
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

Slédné zadanié żdaje na Cebie w Parkù Kùlturë
i Wëpòczinkù. Cobë do niegò duńc, mùszisz przelezc
przez przeńscé dlô jidącëch piechti, jaczé nachôdô sã kòl
zómkù. Pò przeńdzenim przez szaséj Zómkòwi (pòl. ul.
Zamkowa) òbôczisz mùrowóną brómã. Przeńdzë przez
niã i biéj prosto wedle rzéczi. Pò przeńdzenim kòl 100
métrów nalézesz sã w parkù. Sadni so wigódno na jedny
z łôwków i rozrzeszë slédné zadanié. Jeżlë jes bôczlëwie
òbserwòwôł (-ała) stôrodôwnotë gardu, to bez jiwru
dofùlëjesz krótczi tekst tikający sã historii Słëpska.

Zadanié 7
Słëpskò to gard, jaczi òstôł wpisóny na Eùropejsczi Szlach
…………….. . Z epòczi strzédnowieczô ùchòwałë sã w gardze m.jin. fragmentë òbronnëch mùrów, brómë: ...............
................. i ..............................., Baszta ........................... a téż
przebùdowóny Zómk …………………………………………....
W Słëpskù mòżemë òbaczëc téż wielné czekawòstczi,
np. pierszą w Pòlsce ............................ czë nôstarszi
ùchòwóny w Pòlsce przemësłowi òbiekt – …………………...
. Słëpskò wespółrobi téż z ......................... w pòrozmienim
Dwagardów. Célã ùdbë je wzôjné .................... sã òbù
gardów w promòcji kùlturë i kùńsztu.
ÒDPÒWIESCË
Zadanié 1
Pierszô pizzeriô w Pòlsce zaczãła swòje dzejanié w 1975 rokù.
Zadanié 2
a) N
 a biôłim spòdlim nachôdô sã czerwiony grif. Stoji òn
bòkã do personów, chtërne òbzérają herb. Zwierzã mô żôłti dzëb, rozjãté skrzidła i rozsëniãté łapë. Łapë, na jaczich
òno stoji, są ùkrëté w wòdze. Wòda òstała przedstawionô
symbòliczno za pòmòcą trzech wałów.
b) Grif nawlékô do herbù pòmòrsczich ksyżëców, a wałë do
przepłiwający przez gard rzéczi Słëpi.
c) S
 łëpsczi Jantarowi Miedwiédzk Szczescô, Klucz do zjednóny
Eùropë, słëpskô dolarówka
d) W Słëpskù gróny je hejnał Ùstczi, bò te dwa gardë
pòdjimnãłë wespółrobòtã w pòrozmienim Dwagardów.
Célã wespółrobòtë je wzôjné promòwanié kùlturë i kùńsztu
òbù gardów.
Dodôwkòwé zadanié. Słowa, jaczé nót bëło wpisac w pùsté
place: biórkò, 12, òbrazë, XIV, Krzëżôkóm.
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Zadanié 3
1F, 2P, 3F, 4F
Zdania, jaczé nót bëło pòprawic
1. Pòzwa Nowô Bróma nawlékô do historii ji pòwstaniô – ta
bróma pòwstała jakno slédnô.
2. Wszëtczé brómë òstałë wëbùdowóné w XIV stalatim.
3. Przez Nową Brómã przejeżdżiwałë w latach 1910–1959
elektrisze.
Zadanié 4
Ceglanégò Gòtikù
Zadanié 5
a) W Baszce Czarzniców przetrzëmiwóné bëłë białczi pòdez
drzóné ò czarziństwò.
b) W Baszce Czarzniców terôczasno je ùmôlowónô Bôłtëckô
Galeriô Terôczasnégò Kùńsztu (pòl. Bałtycka Galeria Sztuki
Współczesnej).

Zadanié 6
a)
1. Kòscół sw. Jaceka
2. Z
 ómk Pòmòrsczich Ksyżëców – Mùzeùm Westrzédnégò
Pòmòrzô
3. Zómkòwi młin – Etnografny Dzél Mùzeùm Westrzédnégò
Pòmòrzô
4. Młińskô bróma – kònserwatorskô warkòwniô Mùzeùm
Westrzédnégò Pòmòrzô
5. Spikrz Richtera – harbacarniô
b) Zómkòwi młin
Zadanié 7
Słëpskò to gard, jaczi òstôł wpisóny na Eùropejsczi Szlach
Ceglanégò Gòtikù. Z epòczi strzédnowieczô ùchòwałë sã
w gardze m.jin. fragmentë òbronnëch mùrów, brómë: Nowô
i Młińskô, Baszta Czarzniców, a téż przebùdowóny Zómk
Pòmòrsczich Ksyżëców. W Słëpskù mòżemë òbaczëc téż
wielné czekawòstczi, np. pierszą w Pòlsce pizzeriã czë nôstarszi ùchòwóny w Pòlsce przemësłowi òbiekt – zómkòwi młin.
Słëpskò wespółrobi téż z Ùstką w porozmienim Dwagardów.
Célã ùdbë je wzôjné wspiéranié sã òbù gardów w promòcji
kùlturë i kùńsztu.

Tłómaczëła Hana Makùrôt

Paùlëna Wãserskô*

Klasë III–IV spòdleczny szkòłë

Mòja rodzëna
Naùczanié kaszëbsczégò jãzëka w dzélu sztôłcącym jãzëkòwą sprôwnotã mùszi – tak, jak ùczenié
cëzëch jãzëków – ùtrwalac elementë jãzëka: wëmòwã,
słownictwò, składniowé kònstrukcje a téż charakteristiczné dlô żëwi mòwë słowné fòrmùłë, do chtërnech
rechùje sã fòrmë przewitaniégò, òddzãkòwaniégò,
grzecznoscowé zwrotë i m.jin. przësłowia. Żebë powtôrzanié nie bëło bez skùtkù, sztôłcenié sprôwnotów
je nót zaplanowac w cygù rozmajitëch cwiczënków
(w gôdce, słëchanim, czëtanim; razã, w karnach
i òsóbno itd.) i wielofùnkcyjnëch, żebë trafic w rozmajité ôrtë pamiãcë i preferencjów ùczniowsczich.
Ù młodszich szkòłowników czãsto wëkòrzëstiwô sã
mnemotechniczné strzodczi: pòwtôrzanié dialogowi
sytuacje (z wëmianą jednégò kómpònentu), piesnie,
wiérztczi, słowné zabawë (òdliczanczi, rimòwanczi)
i jin. Metodą ùłatwiającą zapamiãtiwanié je np. cyg
ùczbë, chtërnémù towarzą jistné abò pòdobné słowné
fòrmùłë: ùdba pòczątkù abò kùńca ùczbë, sprôwdzanié
òbecnoscë, mòdło na ùsprawiedliwienié np. spóznieniô,
nieòbecnoscë czë nieprzërëchtowaniô.
Céle ùczbë
• pòznôwanié nowëch słowów (marzëbiónka, dodóm,
rodzëna, pòzwë nôleżników rodzënë)
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•

•
•
•

ùtrwalenié fòrmùłë przedstôwianiégò sã, wëmòwë
gwôsnégò miona, słownictwa tikającégò sã nôleżników rodzënë: nënka, tatk, starka, stark, brat, sostra,
syn, córka
sztôłcenié rozmieniô ze słëchù: słowów i pòleceniów
szkólnégò
cwiczënczi w òpisywanim òdjimkù
naùczenié sã spiéwónczi na pamiãc

Metodë robòtë
• kôrbiónka (wskôzanié na szlachòwnotë i nierównoscë w pòlsczim i kaszëbsczim brzëmienim nowëch
słowów)
• krziżnô tãgódka
• nôùka spiéwónczi
Didakticzné pòmòce
• òdjimk marzëbiónczi i łączi z marzëbiónkama (np.
taczi:
http://www.tapeciarnia.pl/tapety/normalne/166774_laka_stokrotki_trawa_chmury_slonce.
jpg)
• wiôldżé nôpisë pòzwów nôleżników rodzënë z jejich
òbrôzkama, magnesë
• strój marzëbiónczi

KLASË III–IV SPÒDLECZNY SZKÒŁË

WSTÃPNÉ ÒGNIWÒ òstôwô przeprowadzoné bùten
łôwków, w kòle.
Cwiczënk 1
Witôjta dzôtczi! Mòże chtos z Waju wié, jak jô sã nazéwóm?
Dzecë są rôczoné przez szkólnégò/szkólną do kòła.
Szkólny (-ô) je przezeblokłi (-ô) za marzëbiónkã.
Szkòłownicë próbùją òdgadnąc, za kògò szkólny (-ô) je
przezeblokłi (-ô), zdrzącë na niegò/nią, słëchającë jegò/
ji òpisënków i mającë starã òdpòwiedzec na zadôwóné
pëtania.
Òbôczta! Jô móm òblokłi czitel. Jaczi farwë je nen czitel? Jô
móm òblokłé téż bluzkã. Jaczi òna je farwë? Jaczi farwë są
mòje bótë, a jaczi mòje rajtuzë?
Czedë słowò òstónie nalazłé przez szkòłowników,
szkólny (-ô) mòże jesz dopëtac: Czë drãgò je rozpòznac
marzëbiónkã na łące? Dlôcze? Jak wëzdrzi marzëbiónka?, a pózni zapisëje hasło na tôflë. Kòl nôpisu wiészô
òbrôzk z marzëbiónką.
Terô przeczëtómë słowò marzëbiónka wszëscë na głos
i pòdzelimë je na szlabizë: ma-rzë-bión-ka.
Szkólny (-ô) zadôwô pëtanié ùczniowi/ùczence stoją
cémù (-ący) nôkrocy niegò/ni w kòle, pòtemù ta persona
zadôwô pëtanié pòstãpny òsobie z kòła itd.
Szkólny (-ô): Mòje miono je Marzëbiónka, a jak Të sã nazéwôsz?
Szkòłownik: Mòje miono je.../ Jô sã nazéwóm… A jak Të sã
nazéwôsz?/ Jaczé je twòje miono?
Szkólny (-ô) mô bôczënk, cobë dzecë bëlno wëmôwiałë
zwrotë i swòje miona w kaszëbsczim jãzëkù.
Cwiczënk 2
Pòsłëchôjta mòji spiéwónczi: Jô jem Marzëbiónka…
Nôùka spiéwónczi „Jô jem Marzëbiónka” na melodiã
„Jesteśmy jagódki”. Szkólny (-ô) spiéwô pierszą sztrofkã,
wprowadzającë ruchë imitującé chòdzenié, witanié itp.,
pòtemù szkòłownicë spiéwają razã ze szkólnym (-ą). Na
ten sóm ôrt drëgô sztrofka, a na kùńc całô spiéwónka.
Szkòłownicë nie dostôwają tekstów!

spiéwają pò jedny sztrofce pòznóny spiéwónczi. Mògą
spiewac pòjedińczno, w pôrach abò w trzë òsobë. Na
kùńc spiéwają wszëscë razã, szkólny (-ô) pòkazëje,
czedë cëchò, czedë głosno.
GŁÓWNÉ ÒGNIWÒ
Cwiczënk 4
Co Të widzisz na tim òbrôzkù/ òdjimkù? Co je na tim
òbrôzkù/ òdjimkù? Co mòżna na tim òbrôzkù/ òdjimkù
òbôczëc?
Szkòłownik: Na òbrôzkù/ na òdjimkù jô widzã…
Szkólny (-ô) pòkazëje òdjimk łączi. Pëtania czerëje do
wëbrónégò ùcznia/wëbróny ùczenczi. To samò pëtanié
w rozmajitëch sztôłtach jãzëkòwëch, żebë wprowadzëc
naturalnosc i wielowariantowòsc. Jidze o bòkadnosc
jãzëkòwą szkólnégò na ùczbie jãzëka. Ùczniowie
òpòwiôdają ò jedny rzeczë, chtërną widzą na òdjimkù.
Nót je pamiãtac, bë elementë sã nie pòwtôrzałë.
Szkòłownik (-czka):
Słuńce je żôłti farwë./ Słuńce je żôłti.
Trôwa je zelonô./ Trôwa je zelony farwë.
Blónë są biôłé./ Blónë są biôłi farwë.
Jeżlë wszëtczé elementë òdjmka òstaną wëmienioné,
pòòstałi szkòłownicë òdpòwiôdają na pëtania
sparłãczoné z farwama wëmienionëch elementów.
Kòżdi ùczéń/kòżdô ùczenka wëpòwiôdô sã jednym całim zdaniã z ùżëcym pasowny kònstrukcje.
Cwiczënk 5
Terô jô wama òpòwiém cos ò se. To pò prôwdze je łąka, tak
jak wa mie rzeklë.
W tim môlu je mój dodóm, òn je baro snôżi. Tam mieszkô mòja rodzëna. Mòji starkòwie: starka i stark, co mie
wieczorã bôjczi òpòwiôdają. Mòji starszi: nënka i tatk.
Òkróm tegò jesz sostrë i bracynowie, chtërny są mie baro
dobri. Wszëtcë baro sã kòchómë.
Marzëbiónka òpòwiôdô to jak bôjkã. W cygù òpò
wiôdaniégò szkólnô (-y) pòsobicą wëjmùje i przëklejiwô na tôflë òbrôzczi nôleżników rodzënë, wskazëjącë
òsobã, ò chtërny prawie gôdô.

Jô jem Marzëbiónka
Môłô Marzëbiónka
Jô tu przëszła do was
Witóm waji tu.
Jô jem Marzëbiónka
Môłô Marzëbiónka
Jô tu do Was przëszła
Witóm wszëtczich tu.
Cwiczënk 3
Kòżdi z waju mòże sã zamienic w marzëbiónkã, czedë zaspiéwô spiéwonkã.
Szkólny (-ô) wëbiérô pòstãpné dzecë, pòdsztrichającë
swój wëbiér chùtcziészim przërzeszenim òbrôzka
z marzëbiónką do òbleczeniégò welowónégò (-óny). Ti
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Chto to je?
Szkólny (-ô) wskazëje pòsobnëch nôleżników rodzënë
i zadôwô pëtanié Chto to je? Czedë szkòłownik (-iczka)
bëlno òdpòwié, mòże przëklejëc przërëchtowóny przez
szkólnégò (-ą) nôpis.
A chto z wama mieszkô doma?
Ùczniowie na spòdlim òbrôzków òdpòwiôdają. Szkólny
wedle brëkòwnoscë pòmôgô w òdpòwiedzë, pitającë:
Môsz sostrã? Môsz brata? Z kim mieszkôsz w jizbie? Wiele
môsz sosterków? Wiele môsz bracynów? A co czãsto robi
twój stark?
KÙŃCOWÉ ÒGNIWÒ w łôwkach
Cwiczënk 6
Na tôflë wisy krziżnô tãgódka. Proszã, żebë jã przepisac do
zesziwków.
Przerisowanié diagramù krziżny tãgódczi je zaplanowónym repetitorium z rechòwaniégò. Szkólny (-ô) czerëje
céchòwanim, gôdô, że ùczniowie mùszą rozpòcząc
òd kratków zaznaczonëch farwą (gdze wpiszą hasło),
pòtemù szkòłownicë rechùją lëczbë pionowò i niwno,
w prawò, w lewò, w górã i w dół (pòwtórzenié słowów).
Szkólny (-ô) rozdôwô pòlétë do krziżny tãgódczi, a pòtemù
bédëje kònkùrs na rozrzeszenié w pôrach (czedë je gwës,
że wszëscë mają całą tãgódkã w zesziwkach).
Chto pierszi rozrzeszi krziżną tãgódkã?
Pò ògłoszenim dobiwcë szkòłownicë pòsobicą głosno czëtają pòlétë do krziżny tãgódczi i òdpòwiedzë,
wëfùlëjącë diagram na tôflë.

Mòja rodzëna – to je dzysészi témat naji ùczbë.
Ùczniowie zapisëją do zesziwków témat ùczbë. W tim
czasu szkólny (-ô) zbiérô kôrtczi z pòlétama do tãgódczi.
Kòle hasłów napiszta terô jejich òpisënk.
Szkòłownicë piszą z pamiãcë. Pòtemù szkólny (-ô) òd
dôwô kôrtczi, żebë ùczniowie sami sprôwdzëlë zapisë,
pòmôgô tim, chtërny lëchò zapamiãtalë abò wëmëslëlë
jinszé hasła.
Cwiczënk 7
Terôzka zaspiéwómë spiéwónkã. Chto mie wëmieni nôleżników rodzënë, chtërnëch më dzysô na ùczbie pòznelë?
Domôcô robòta
Proszã przëniesc ze sobą na pòstãpną ùczbã òdjimk
z òsobama ze swòji rodzënë.
Szkólny zadôwô domòwé zadanié. Na pòstãpny ùczbie
szkòłownicë mdą òpòwiadac ò tim, chto je na òdjimkù.
Przë tim bãdą mòglë sã wëkazac słownictwã tikającym
sã rodzënë poznónym na ùszłi ùczbie.
*Aùtorka je sztudérką drëdżégò rokù etnofilologii kaszëbsczi.
Nen scenarnik pòwstôł na zajãcach z metodiczi naùczaniégò
kaszëbsczégò jãzëka, pòd czerënkã dr Justinë Pòmiersczi,
pò tim, jak aùtorka sã przëzérała hòspitowóny ùczbie
E. Prëczkòwsczi w szkòle w Miszewie, w jaczi sztudérzë z ji
rokù mielë òb czas zëmòwégò semestru didakticzną praktikã.

1
2
3
4
5
6
7
1. Białka mòjégò starka to …
2. Kòchónô sostra to ....
3. Mô dak, scanë. Tuwò mieszkóm.
4. Môłi kwiôtk, co mô biôłé lëstczi i żôłti strzódk.
5. Mòja starka to je mòji nënczi ...?
6. Jeden bracyna, a dwaj … ?
7. Wëfùluj przësłowié: „Czej ... mô górz, tej le, dzeckò, rãczczi złóż”
Hasło: Mòja . . . . . . .

VI
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Hana Makùrôt

Gramatika

Ôrt czasnika
Czasniczi òtmieniwają sã przez ôrtë.
W pòjedinczny lëczbie mómë trzë ôrtë czasnika:
•
•
•

chłopsczi ôrt, np. (knôp) sedzôł,
białogłowsczi ôrt, np. (białka) sedzała,
dzecny ôrt, np. (dzeckò) sedzało.

We wielny lëczbie czasnik mô dwa ôrtë:
•
•

chłopskòpersonowi ôrt – tikô sã czasników, jaczé parłãczą sã z fòrmą òni, np. (òni) prosëlë, abò z jistnikama
òznôczającyma òsobë, jaczé są chłopama, np.: (knôpi) sedzelë, (ùczniowie) sedzelë,
niechłopskòpersonowi ôrt – tikô sã czasników, chtërne parłãczą sã z fòrmą òne, np. (òne) sedzałë, i z jistnikama
białogłowsczégò ôrtu, np. (białczi) sedzałë, dzecnégò ôrtu, np. (dzecë) sedzałë, a téż z jistnikama chłopsczégò
ôrtu z wëjimkã nëch, jaczé òznôczają òsobë, np. (kòtë) sedzałë.

Cwiczënk 1
Niżi môsz pòdóné rozmajité fòrmë czasników. Wpiszë je do tôflë w pasowny rubrice.
pisałë, òstôł, czëtało, grałë, bëła, mieszkała, spiéwôł, delë, spiéwałë, lecało, malowałë, robilë, brôł, pasowało,
òtmikała, mëslôł, piselë, skôkało, zaczãłë, miało, kùpilë, wierzëła
Czasniczi
pòjedincznô lëczba
białogłowsczi ôrt (ta)

chłopsczi ôrt (ten)

dzecny ôrt (to)

wielnô lëczba
chłopskòpersonowi ôrt

niechłopskòpersonowi ôrt
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Cwiczënk 5
Dofùluj tekst pòdónyma w ramce czasnikama w pasowny lëczbie i pasownym ôrce.

Cwiczënk 2
Sparłãczë jistniczi z pasownyma czasnikama.
szkólnô 		
dzecë 		
pisarzë 		
jabkò 		
òbrôz 		
mùrôrz 		
trôwa 		
lãpa 		
szczërze
mùzycë 		

grelë
rosła
ùczëła
wisôł
szczekałë
bawiłë sã
swiécëła
leżało
piselë
mùrowôł

swiécëło, łowilë, przebiegła, wëjôdałë, bëło, wëzdrzôł,
delë, spadła, zdrzałë, szpacérowałë
Wczora pòpôłnié ......................................... baro pògòdné.
................................... słuńce i nie ................................ ani
jedna kropla deszczu. Dwie białczi ................................
pò parkù. Chłopi .................................. rëbë w pòblësczim
błotkù. Pò trôwie .................................. wiewiórka, na jaką
......................... dzecë. Gòłãbie .......................... zôrna, jaczé

Cwiczënk 3
Ùsadzë zdania z pòdónyma fòrmama czasników:

............................. jima dwaji knôpi. Òglowò swiat tegò
dnia .................................... baro redosny.

biegła, jiscył sã, słëchałë, wëgrelë, skôkało,
przërëchtowôł
Cwiczënk 4
Dofùluj tôflã pasownyma fòrmama czasników wedle
mòdła.
òn

òna

òno

òni

òne

robił

robiła

robiło

robilë

robiłë

smiała sã
òbzérelë
przëniosło
stojałë
płakôł

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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