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Sylwiô Stelmaska

Pòwiôstka

Jô mògã wszëtkò!
Jednégò czasu na swiece béł starëszk, chtëren miôł
chòré òczë. Jô nie wiém, lubòtny czëtińcu, kùli òn tedë
miôł lat abò skądka òn béł. Nicht tegò nie wié. Rôz leno,
czej nen dżôd ùmarł, chtos napisôł ò nim w jednym
cządnikù. Nie wiém, dlôcze chtos stwòrził artikl ò nym
człowiekù, le òpòwiém wama, cëż tam bëło napisóné
ò jegò żëcym. Chto wié, może tedë të mie rzekniesz,
dlôcze chtos ùznôł, że jego przigòdã nót je pòznac?
Jegò miono bëło Julk. Nicht nie wiedzôł, wiele òn
znaje jãzëków. Lëdze wiedzelë równak, że nen chłop
miôł wiôldżi chwat w rãkach a w sercu, le jegò òczë
bëłë chòré. Czej Julk béł piãc trzëdzescë lat stôri, stracył
zdrok. Òd tegò czasu jego drëch Michôł wszãdze z nim
chòdzył jakno jegò pòmòc.
Jednégò razu nen dżôd pòszedł ze swòjim przëjacelã
na wiôlgą pùstiniã Gòbi. Drëchòwie szlë razã, a Julk czuł
sã gwësno i bëlno z pòmòcą Michała ù bòkù. Òni so
gòwarzëlë, a cepłi wiater wiôł jima w gãbë i céchòwôł
na nich znankã trudu. Pòtemù Julk zamëslił sã kąsk ò
swòjim żëcym. Mëslôł òn ò swòjich dzejaniach i swiece,
chtërnégò nigdë ju ni miôł òbôczëc. Czej tak òbaj
szlë, nôgle dżôd pòczuł na swòji dardze wiôldżi kam.
A pòtemù jesz jeden, drëdżi, piąti, dzesąti… Całô rzma
bëła òbsëpónô rozmajitima kamama. Julk pòczuł strach.
Bez sztócëk mëslôł, żebë sã copnąc, le przëbôcził so,
że jidze z nim Michôł i òn pòmòże mù przeńc przez nã
kamistą rzmã.
– Zdrzë na mie, drëszkù – rzeknął starëszk do
Michała i rësził w przódk. Tim razã gwësno stąpôł pò
zemi, bò wiedzôł, że jegò towarzësz zdrzi na niegò
i mòże chwacëc gò za rãkã w jaczim lëchim przëtrôfkù.
I tak Julk przeszedł òprzez rzmã z kamama bez jiwrów.

Blós rozmëszlôł nad tim, dlôcze jegò drëch nie rzeknął
ani słowa.
– Gwësno béł zamëszlony – pòmëslôł starëszk.
Słëch lëdzy, chtërny nick nie widzą, je lepszi niżlë
lëdzy, co są zdrów, tak tej Julk słëchôł, jak jakôs grëpa
lëdzy z kamélama téż przechòdzy przez rzmã z kamama
krótkò za nima. Dżôd czuł gòwarzenié tëch lëdzy
i dichanié kamélów.
– Żdajemë – pòwiedzôł Julk do Michała i napił sã
wòdë. Słuńce grzało z wiôlgą mòcą, a piôsczi pùstyni
smùkałë cała lëdzy i zwierzãtów. Drëch Julka nie lëdôł za
wiele gadac. Béł to strzédnégò ju wiekù gbùr z Kaszëb.
Nie béł òn ani ùczałi, ani mądri. Ni miôł òn téż rodzëznë,
a wanożił òn z dżôdã mést dlôte, że béł sóm jak nen pôlc
na swiece. Czej Julk z Michałã pòpilë so wòdë, szlë dali.
Narôz starëszk sã czegòs wërzasł, na skarniach wëstąpił
mù zëmny pòt!
– Żnija! – zarëczôł Julk. – Tuwò je żnija!
Starëszk nôpiérwi dostôł bólu w brzëchù, a pòtemù
czësto zesztiwniôł. Ni mógł sã rëszëc, bò miôł strach, że
żnija gò ùgrëze.
– Prowadz mie tak, żebë jô mógł dali żëc – rzeknął
dżôd do Michała, le nen nick nie òdrzeknął.
Julk wierził, że bôczné òkò zdrzi na jego stôre cało,
tak tej szedł w przódk.
Starëszk wiedno òdczuwôł strach przed swiatã. Pò
stracenim zdroku żił dali blós dlôte, że nalôzł so drëcha,
chtërny prowadzył gò przez żëcé. Terôzka pierszi rôz od
stratë zdrokù ùwierził òn w swòje mòżlëwòscë. Zaùfôł
tedë sobie, wëòstrził zmësłë i nasłëchiwôł całim sobą
żniji. Czej pòczuł, że nen zwiérz je ju dalek, zakrziknął ze
szczestlëwòtë:
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PÒWIÔSTKA

– MÒGÃ SÓM!
Pò czim pòmëslôł: „Në jo, dôł jem radã, bò jô wiedzôł,
że chtos na mie zdrzi”. I pòszedł dali.

Òdjimczi ze starnë pixabay.com (CC0 Public Domain)

Pò gorącym dniu na Gòbi nastała piãknô, cëchô noc.
Starëszk sôdł na zemi i przëbôcził so, że mô w taszë
jesz pòléwkã, chtërną mòże zagrzôc nad płomã. Kąsk
dzywno sã czuł, bò òd jaczégòs czasu òn ni miôł czëté
Michała. Żdôł na niegò sztócëk, bò chcôł jesc, le ògnia
sóm ni pôlił, òdkąd stracył zdrok. Drëcha ju długò nie
bëło czëc, tej Julk nie wiedzôł, cëż mô terô zrobic. Je
głodny, a żebë co zjesc, mùszi miec òdżiń.
– Nie rozmiejã sóm rozpôlëc ògnia. Ni mògã sóm –
mëslôł starëszk.
Strach béł terôzka jegò towarzëszã. Nôgle Julk
wstôł z zemi i zaczął maklac za wëschłima òdchòdama
kamélów, cobë rozpôlëc nima òdżiń i nie ùmrzéc z głodu.
Sztrëchôlce miôł w taszë, tej wëcygnął je a rozpôlił
wiôldżi òdżiń. Bùszny òn ze se béł baro, nié dlôte, że
mdze mógł cos zjesc, le dlôte, że miôł wiarã w sebie!
Czedë starëszk zjôdł cepłą pòléwkã, przëszlë lëdze
z kamélama, chtërny szlë wcyg za nim. Òni téż chcelë so
ùwarzëc co do zjedzeniô na ògniskù, tak tej pòdeszlë do
starka i zaczãlë z nim kôrbic.
– Tak sóm pò piôskach Gòbi pón chòdzy? – zapitôł
sã jeden knôp.
– Sóm? Nié! – òdpòwiedzôł Julk. – Kò jô nick nie
widzã, mòje òczë są chòré! Jidã z mòjim drëchã, leno
terôzka nie wiém, dze òn je. Mëszlã, że zarô òn mdze
nazôd.
– Cëż të nie pòwiész – zakrziknął jiny wãdrówc. – Më
szlë całi czas za tobą, a niżódnégò człowieka nie widzelë.
Të szedł czësto sóm, bez to më sã tak dzëwòwelë.

II
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W tim sztócëkù starëszk ju wiedzôł, dlôcze Michôł
òprzez całą dargã nic ni miôł do niegò rzekłé. Na jegò
gãbie pòjawiło sã wiôldżé zadzëwòwanié, le nick nie
òdrzekł.
Dali przez pùstiniã jachôł ju z lëdzama, chtërny bëlë
z nim przë ògniszczu, jaż dojachôł do Pòlsczi, na Szląsk.
Bëło mù smãtno bez swojégò drëcha, le ju nigdë nie
lãkôł sã żëcô, bò wiedzôł, że jego jedinym wrogã béł
strach.
Starëszk mógł wszëtkò.
Leno dze béł Julkòwi drëch?

Aleksandra Dzãcelskô-Jasnoch

Klasë IV–VI spòdleczny szkòłë

Jak wëzdrzi Remùs?
– òpisëjemë wëzdrzatk bòhatera
Céle ùczbë (pòznawczé, kształcącé, wëchòwné)
Ùczéń:
• pòznaje wëjimk Żëcégò i przigód Remùsa
• pòznaje infòrmacje ò Aleksandrze Majkòwsczim
• pòznaje nową słowiznã sparłãczoną z wëzdrzatkã
człowieka
•
•
•
•
•
•
•
•

wié, jak òpisac wëzdrzatk człowieka
przëbôcziwô so słowiznã tikającą sã wëzdrzatkù
i ruchnów
rozmieje czëtóny tekst i wëzwëskiwô gò do
czwiczënków
pòprawno gôdô i zapisëje słowiznã
rozwijô sprawnoscë plasticzny robòtë
 ô swiądã, że Remùs je nôwôżniészim bòhaterã dlô
m
Kaszëbów
ùczi sã zrozmieniô, że kòżdi człowiek jinaczi wëzdrzi
i że nikògò ni mòże zle òceniwac na spòdlim wëz
drzatkù
ùczi sã robòtë w karnach

Metodë robòtë
• pòdającô – kôrbienié (szkólnô z dzecama), za
pisywanié nowi słowiznë
• problemòwô – szëkanié òdpòwiedzów w teksce
• treningòwô – òpisywanié sebie, zapisywanié òdpò
wiedzów
• aktiwizëjącô – jazëkòwô zabawa, losowanié karnów,
projektowanié pòrtretu Remùsa
Fòrmë robòtë
• robòta indiwidualnô
• robòta w karnach
• robòta z całą klasą
Didakticzné strzodczi
• wëjimk Żëcégò i przigód Remùsa
• kôrtczi z òbrôzkama do losowaniô karna
• kôrtczi z blokù, farwné papiorë, krédczi, pisadła,
nożëczczi, klej
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CYG ÙCZBË
DZÉL WSTÃPNY
1. S
 zkólnô (-y) witô dzecë i rôczi do wstaniô, bë sã
bawic. Tłómaczi jima, że bãdą terô pòwtarzac pòzwë
dzélów cała i kòżdi chùtkò mùszi dotknąc prawą rãką
negò dzélu, ò chtërnym szkólnô (-y) głosno pòwié.Jakno
spòrtowi elemeńt szkólnô (-y) pòwtôrzô czasama ne
samé dzéle co sztócëk.				
			
np. Dotknijta ùszów! Òczë! Nos! Włosë! Nodżi! Kòlana!
Szëja! Włosë! Nodżi! Włosë!
2. Pò skùńczenim zabawë szkólnô (-y) pitô sã, jaczé
mògą bëc włosë itd., a szkòłownicë òdpòwiôdają.
np. Czôrné włosë, mòdré òczë, dłudżé nodżi…
3. Szkólnô (-y) gôdô, że dzysô wszëtcë pòznają nową
słowiznã do òpisënkù człowieka i bãdą òpisëwac baro
apartnégò bòhatera jedny kaszëbsczi ksążczi. Rôczi
wszëtczich do òdgadiwaniô, chto to mòże bëc i jaczé
je jegò miono, a dzecë pòdają przikładë mionów.
4. Szkólnô (-y) òpòwiôdô ùcznióm, że je taczé miono
jak „Remùs” i tak sã nazéwô nen bòhater. Zapisëje
temat na tôflë, a dzecë w zesziwkù.
DZÉL ROZWIJNY
5. Szkólnô (-y) gôdô dzecóm, że Remùs je bòhaterã
ksążczi Żëcé i przigòdë Remùsa i krótkò òpòwiôdô
jima ò ji aùtorze.
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np. Nã ksążkã napisôł Aleksander Majkòwsczi. Pò
chòdzył òn z Kòscérznë, a zamieszkôł późni i ùmarł
w Kartuzach. Béł doktorã i dzejôrzã kaszëbsczim, wiele
pisôł. Remùs je bòhaterã jegò nôwôżniészi ksążczi.
6. Szkólnô (-y) bédëje szkòłownikóm, bë zrobilë
w zesziwkù tôbelkã na sztërë dzéle, taką, jaką
je widzec niżi.
ROST

FIGÙRA

WŁOSË

ÒCZË

7. Czej dzecë skùńczą malowanié tôbelczi, tej szkólnô
(-y) pòwtôrzô z nima, jak mòże òpisac sebie.
Ùczniowie pòdôwają znaną jima słowiznã, a szkólnô
(-y) pòdpòwiôdô nowé słowa.
np. Jaką słowiznã wa pamiãtôta ò wëzdrzatkù człowie
ka? Jaczi chtos mòże bëc? Jak człowiek mòże wëzdrzec?
Włosë mògą bëc czôrné, biôłé...
Òczë są zeloné, mòdré, bruné...
Chtos mòże bëc môłi, wiôldżi...
8. Szkólnô (-y) razã z dzecama dofùlowùje tôbelkã,
zachãcywô szkòłowników do pòdéńdzeniô do tôflë.
ROST
nisczi,
strzédny,
wësoczi

FIGÙRA

WŁOSË

ÒCZË

chùdô, szlãk, czôrné, bruné,
czôrné, bruné,
spòsobnô,
jasné, biôłé, cemné
mòdré, zeloné
sadłô
chtos mòże bëc łësy

9. Pò zrobienim tôbelczi kòżdi ùczéń i kòżdô ùczenka
òpisëje sebie. Szkólnô (-y) mòże zapisac jima do
pòmòcë zdania.
np. Jô jem... Mòja figùra je... Mòje włosë/òczë są...
10. Szkólnô (-y) gôdô, że jak sã widzy człowieka, to
widzy sã téż jegò ruchna. Pitô sã, jaczé ruchna mòże
òblec i pòwtôrzô z dzecama pòzwë ruchnów.
np. Lëdze gôdają, że jak ce widzą, tak ce òceniwają.
Jaczé ruchna nosy człowiek? Co mòże miec na se?
Bùksë, kòszulka, kléd, mùca, bótë, stréfle...
11. Szkólnô (-y) dzeli klasã na karna – kòżdé dzeckò
losëje jednã kôrtkã, na chtërny je jeden z trzech
òbrôzków – głowa, człowiek abò bótë. Wszëtcë, co
mają nen sóm òbrôzk, nalézą sã w jednym karnie.

IV
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12. Szkólnô (-y) rozdôwô wszëtczim dzecóm tekst ò
Remùsu (DODÔWK). Kòżdé z trzech karnów mô za
zadanié nalezc òdpòwiédz na swòje pitanié.
np. Karno z òbrôzkama głowë szëkô w teksce
infòrmacjów ò wëzdrzatkù Remùsa, tj. òczë, włosë,
rost... Karno z òbrôzkama człowieka szukô za tim, skąd
òn sã wzął i jaczi òn béł. Karno z òbrôzkã bótów naléze
wiadła ò ruchnach Remùsa.
13. Szkólnô (-y) głosno czëtô tekst, a szkòłownicë
pòdsztrëchiwają òdpòwiedzë. Czej szkólnô (-y)
skùńczi czëtac, tej ùczniowie w karnach pòrów
nywają, co mają nalazłé, a szkólnô (-y) mònitorëje
robòtã.
14. Pò skùńczony robòce szkólnô (-y) malëje wiôldżi
nôdpis REMÙS na tôflë, a kòle negò robi trzë
strzałczi z pitaniama: Chto to je?, Jak òn wëzdrzi?, Co
òn mô òblokłé?
15. Dzecë robią to samò w zesziwkù, a tedë kòżdé karno
pòdôwô, co nalazło. Wszëtczé dobré òdpòwiedzë są
zapisywóné kòle pitaniów na tôflë. Dzecë zapisëją
téż w zesziwkach.
16. Szkólnô (-y) kôrbi ze szkòłownikama ò Remùsu.
	np. Czë widzy sã wama Remùs? Dlôcze jo? Dlôcze nié?
A chtos bë chcôł miec taczégò drëcha jak Remùs? Co
mòże w nim dozdrzec bëlnégò?
17. Dzecë terô bierzą przërëchtowóną kôrtkã z blokù,
krédczi, pisadła, farwné papiorë, klej i nożëczczi.
Na spòdlim tekstu ò wëzdrzatkù Remùsa kòżdi
ùczéń i kòżdô ùczenka robi pòrtret Remùsa. Mòże
wëcynac, malowac, naklejac. Szkólnô (-y) mònitorëje
robòtã i pòdpòwiôdô, że Remùsowi nót je zrobic
dzurë w nogawicach czë wãpsu i naklejac farwné
kółka z jinszégò papioru.
ZAKÙŃCZENIÉ
18. Szkòłownicë pòkazëją swòjégò Remùsa i òpisëją gò
za pòmòcą słowiznë z rozwijnégò dzélu.
	np. Mój Remùs je wësoczi i chùdi. Òn mô czôrné włosë,
szeroczé bùksë i w nich wiele dur.
19. Szkólnô (-y) òceniwô robòtë. Nôlepszé pòrtretë jidą
na klasową gazétkã.
20. Szkólnô (-y) kôrbi z dzecama ò Remùsu i pitô, czë
taczi bòhater ksążczi sã jima widzy.
21. Jakno domôcą robòtã ùczniowie mają za zadanié
namalowac wëbrónégò bòhatera swòji ùlubiony
ksążczi i òpisac gò pòd malënkã.

KLASË IV–VI SPÒDLECZNY SZKÒŁË

DODÔWK
Chto to je i jak òn wëzdrzi?
Czej dzysészé pòkòlenié jesz chòdzëło na dzecynnëch
nóżkach, chtëż tej na Kaszëbach nie znôł Remùsa?
(...)
Wòzył Remùs na swòji karze taczé piesniczi, jaczé nôród
kaszëbsczi lubił wëspiewëwac. (...)
Skąd òn sã wzął?... Nicht tegò nie wiedzôł. Nicht nie
znôł jegò matczi, ani òjca, ani przëjacelstwa, ani chatë,
w chtërny sã urodzył, ani wsë, co gò wëchòwała. Pò zemi
kaszëbsczi chodzył i nosył lëdowi piesniczi i ksążczi (…).
Remùs ni mógł wëmówic lëterë „r”. Zamiast „r” mówił
òn „j”. (...)
Bò chłopã òn ùrósł dużim jak stolem, ale ùschłi béł jak
pesterniôk. Na głowie mù sedzała mùca stôrodôwnô,
czôrnym barankã òbrąbionô. Sëkno pòd barankã bëło
zeloné, ale na wiéchrzu krôsë jegò bës sã nie doznôł.
Bò słuńce przez tëlé lat pôlëło na nim kòlorë tãgòwé,
a deszcz i sniég je pòmieszałë na jedno.
Spòd mùcë pchałë sã parmienie czôrnëch włosów na
ùszë, kark i skarnie.

Lica miôł brodaté i włosaté. Ale tëch włosów nie
stojało gãscy niż żëtka na pòlach za Juszkama.
Dlôtegò tëlé gùbów widzec bëło na jegò skarniach
jak na ùsëszonym jabłkù. Ale gùbë te nie znaczëłë
ùmartwieniô ani kłopòtu. Chto zazdrzôł w jegò czôrné,
môłé òczë, ten w nich ùzdrzôł tëlé wiesołoscë, że
jaż mù sã dzywno stało. (...)		
Co òn mô òblokłé?
(...) Bò téż ten jegò wãps, chòc dłudżi béł do pół jiczer
i z mòdrégò fòliszu zrobiony, tëloma łatama sã trząsł,
że jegò pón mógł sã mieniac z jaczim strôszkã w pòlu
i jesz dodac przid. Nie zapinôł òn gò nigdë, bò gùzów
nie bëło. (...)
Nogawice chòba tim sã pësznic mògłë, że dwùch
Remùsów wlazłobë w jednã. Ale dur ni miałë mni niże
wãps.
Jedëné skòrznie mògłë stożëc sã. Bò bëłé rzetelnie całé.
(...)
Bò Remùs zwëczajnie chòdzył na przërodzonëch nogach
bòso. Le jak do miasta karowôł, òbùwôł bótë. (...)
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„KRËJAMNOTA MÒJÉGÒ STARKA”

VI

Tekst: Elżbiéta Prëczkòwskô, òbrôzczi: Joana Kòzlarskô

Hana Makùrôt

Gramatika

Ùszłi czas
Czasniczi òtmieniwają sã przez czasë. W terôczasny kaszëbiznie mòżemë wëapartnic terny, przińdny i ùszłi czas.
Terny czas òtnôszô sã do tegò, co sã prawie terô dzeje, przëmiôrama czasników w ternym czasu są: gôdóm, graje,
jidą. Przińdny czas tikô sã wëdarzeniów, jaczé dopiérze mdą sã dzejac, hewò przëmiôrë czasników w przińdnym
czasu: zrobiã, bãdzesz spac, bãdzeta czëtelë. Zato ùszłi czas je ùżiwóny w òdniesenim do zdarzeniów, jaczé miałë môl
w ùszłoce; hewò przëkładë czasników w ùszłim czasu: jem sedzôł, òna spiéwała, móm zamkłé.
Czwiczenié 1
Przeczëtôj pòniższi tekst i pòdsztrëchni w nim fòrmë ùszłégò czasu.
Jem wczora bëła na wanodze z mòją sosterką i mëmą. Jesmë jachałë baną do Wejrowa – kaszëbsczégò gardu na
nordze Kaszub. Baro ùwidzôł mie sã nen môl. Móm widzóné wëstôwczi w wejrowsczim mùzeùm, chtërne bëłë baro
czekawé. Jesmë szłë téż na Wejrowską Kalwariã, jakô wëdała mie sã baro snôżô. Jak më stojałë nad rzéką Rédą,
mëma gôdała, że czedës tuwò rëbôcë łowilë wiele rëbów. Móm téż jadłé lodë w Wejrowie i jem bëła w parkù miona
Aleksãdra Majkòwsczégò. Wejrowò mie sã baro ùwidzało, móm nôdzejã, że to nie bëła mòja slédnô wanoga do
tegò gardu.
Jak gwësno môsz zmerkóné òb czas czëtaniô tekstu, ùszłi czas mòże bëc ùrôbióny na czile
mòdłów. Są trzë spòsobë twòrzeniô ùszłégò czasu w kaszëbiznie:
I mòdło:
1. jô czëtôł, jô czëtała			
2. të czëtôł, të czëtała			
3. òn czëtôł 			
òna czëtała			
òno czëtało		

1. më czëtelë, më czëtałë
2. wa czëtelë, wa czëtałë
3. òni czëtelë
òne czëtałë

Pòczestnô fòrma: Wë czëtelë
II mòdło:
1. (jô) jem czëtôł, (jô) jem czëtała
2. (të) jes czëtôł, (të) jes czëtała
3. òn czëtôł 		
òna czëtała 		
òno czëtało

1. (më) jesmë czëtelë, (më) jesmë czëtałë
2. (wa) jesta czëtelë, (wa) jesta czëtałë
3. òni czëtelë,
òne czëtałë

Pòczestnô fòrma: (Wë) jesce czëtelë
III mòdło:
1. (jô) móm czëtóné			
2. (të) môsz czëtóné			
(òn, òna, òno) mô czëtóné			

1. (më) mómë czëtóné
2. (wa) môta czëtóné
3. (òni, òne) mają czëtóné

Pòczestnô fòrma: (Wë) môce czëtóné
Òd brëkòwnika jãzëka zanôlégô, jaczi z wëżi wëmienionëch ùszłëch czasów òstónie przez niegò zwënégòwóny.
Jeżlë chcemë rzeknąc ò jaczims wëdarzenim z ùszłotë, to mòżemë ùżëc fòrmów wëbrónégò przez sebie ùszłégò
czasu. Wszëtczé trzë czasë mògą bëc brëkòwóné naprzemieniwno.
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Czwiczenié 2
Pòdóné czasniczi w ternym czasu zamieni na czasniczi w ùszłim czasu w ny sami òsobie i lëczbie. Ùszłi czas mòżesz
ùrabiac wedle wëbrónégò przez sebie jednégò z trzech wëmienionëch na starnie VIII mòdłów.
mëslisz 		
òbzérają
rosce 		
òdpòwiôdómë
tesknita
dojadã 		

– ...................................................................
– ...................................................................
– ...................................................................
– ...................................................................
– ....................................................................
– ...................................................................

Czwiczenié 3
W pòdónëch zdaniach zamieni fòrmë czasników w ternym czasu fòrmama w wëbrónym przez sebie ùszłim czasu.
Klara (sedzy) ................................... nad sztrądã mòrza i (òbzérô) ............................ wałë. (Pòdchôdô) ..............................
do ni knôp i (dôwô) ............................. ji grósc miszôrków. Razã (zdrzą) ............................ na wòdã, jak w ni (płëną)
............................. rëbë. Lëdze (chòdzą) ............................ i (gôdają) ................................. ze sobą.
Czwiczenié 4
Dofùluj tekst pòdónyma fòrmama czasników w ùszłim czasu: jem zabôcził, malowałë, òna chwôlëła, mielë, jes nie
pòkôzôł, gôdała, jem òdrobił, môsz të zjadłé, jô namalowôł, jem ni miôł.
– Michôł, ............ .............. ............... dzysô pôłnié?
– Mëmkò, .................... czësto ........... ................ na to czasu. Zato ...... ..................... ùczbë.
– A co szkólnô ................... w szkòle dzysdnia?
– ............. ......................... mie za to, że ........................ snôżo ............................ òbrôzk.
– ......... mie gò jesz ......... ..............................., jô bë chca gò ùzdrzec?
– Zarô to zrobiã, ................................., ale za sztërk gò nalézã.
– Jiné dzecë téż ......................... òbrôzczi ?
– Jo, wszëtcë ........................... namalowac słuńce.
Czwiczenié 5
Ùsadzë zdania z pòdónyma czasnikama. Ùżij jich w ùszłim czasu.
wzérac, smiôc sã, szpacérowac, warzëc, jic

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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