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60 lat Kaszëbskò-Pòmòrsczégò
Zrzeszeniô
Céle ùczbë
Ùczéń:
• pòznôwô historiã Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô
• pòznôwô céle dzejaniô KPZ
• znaje nôzwëska przédników KPZ
• znaje partë KPZ i wié, czim sã zajimają
Metodë i fòrmë robòtë
kôrbiónka, robòta z tekstã, szukanié wiadłów w ksążkach
i internece, robòta w pôrach i karnach
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Czwiczenié 2
Pòniżi są wëpisóné céle statutowé (nôwôżniészé) Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniégò. Do kòżdégò céla wëpiszë pò trzë
bédënczi jegò realizacje. Czwiczenié mòże bëc wëkònóné
w pôrach abò karnach.
1. Rozbùdzanié szeroczi inicjatiwë dlô wszelejaczégò
rozwiju kùlturowégò, spòlëznowégò i gòspòdarczégò
Kaszëb, Kòcewiô, Bòrów i całi Pòmòrsczi.
2. Sztôłtowónié demòkraticznëch ùprocëmnieniów
w żëcym regionu.
3. Rozwij kaszëbskò-pòmòrsczi mëslë spòlëznowi
i pòliticzny.
4. Kùltiwòwanié i rozwij òsoblëwòtë kùlturowi Kaszëb,
Kòcewiô, Bòrów i całi Pòmòrsczi.
5. Rozkòscérzanié w spòlëznie (przede wszëtczim westrzód młodzëznë) znajomòscë zwëków kaszëbsc zich
i pòmòrsczich.
6. Dbałota ò ùchòwanié wôrtnotów naturalnégò strzodowiszcza.

Do przeprowadzeniô ùczbë brëkòwny je przistãp do internetu, ksążczi
ticzącé sã negò tematu, a téż kôrta Pòmòrzégò.

Czwiczenié 3
Dofùluj wòlné place w teksce słowama z ramczi, jakô je na
s. II. Bôczënk! Słowa mùszi nôprzód prawidłowò òdmienic.

Czwiczenié 1
Jak mëslisz, skąd wzãła sã ùdba na pòzwã: KaszëbskòPòmòrsczé Zrzeszenié? Dlôcze Zrzeszenié? Co to òznôczô?
Dlôcze Kaszëbskò-Pòmòrsczé, a nié leno Kaszëbsczé? Jaczi
mô to cësk na dejã, dzejanié, robòtã ny institucje?
Pòkôrbiôj ò tim nôprzód w mniészim karnie, a pózni z całą
klasą.

Kaszëbsczé Zrzeszenié òstało pòwòłóné do żëcégò
w gòdnikù 1956 r. Pòwstało, bò Kaszëbi brëkòwelë
òrganizacji, chtërna bë dbała ò rozwij ti spòlëznë
i téż całégò Pòmòrzégò. Pò sparłãczenim sã w 1964 r.
z …................ Zrzeszenim i przëjãcym pòzwë „Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié” òrganizacjô pòszerzëła fòrmùłã
i òbjim dzejaniégò. Dzysô Kaszëbskò-Pòmòrsczé
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Zrzeszenié je mòderną ….................., chtërna mô status
òrganizacje pùblicznégò pòżëtkù. Je jedną z nôwiãkszich
òrganizacji pòzarządowëch w Pòlsce i nôwikszą w historie rësznotë kaszëbsczi. Dzysdnia mô kòl 70 partów
terenowëch i zrzeszô kòl 6 tësący nôleżników. Robòtą
KPZ czerëje Przédnô Radzëzna (pòl. Rada Naczelna) i Zarząd Òglowi (pòl. Zarząd Główny), na chtërnégò czele
stoji przédnik Zrzeszeniégò. Główną sedzbą KPZ je …....
Kaszëbsczi, jaczi je we Gduńskù przë szasëji Straganiarsczi 20–23.
Przë władzach naczelnëch od 1962 r. dzejô …........... Sztudérów „Pomorania” (KSP), we Gduńskù i Toruniu, chtërno
gromadzy młodëch zainteresowónych problematiką
kaszëbskò-pòmòrską. KSP mô na célu przërëchtowanié
młodëch lëdzy do swiądnégò i aktiwnégò ùczestniczeniô
w żëcym pùblicznym regionu i kraju.
Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié je òrganizatorã abò
wëspółòrganizatorã rozmajitëch kònkursów, seminariów,
…...., wëstôwków, warkòwniów i festiwalów ticzącëch sã
Pòmòrzégò. KPZ je téż wëdôwcą wielnëch ksążków ò tematice regionalny, a téż …................ „Pomerania”, chtëren
w 2013 r. òbchôdôł swòje 50-lecé.

Karno Kòcewsczé miesãcznik Dodóm
stowôra kònferencjô
Czwiczenié 4
Do pòdónëch lat dopiszë miono i nôzwëskò òsobë, chtërna
w tim czasu pełniła fónkcjã przédnika KZ abò KPZ:
1956–1959:
1959–1971:
1971–1976:
1976–1980:
1980–1983:
1983–1986:
1986–1992:
1992–1994:
1994–1998:
1998–2000:
2000–2004:
2004–2010:
od 2010:
Czwiczenié 5
Ò kim je gôdka? Dopiszë miono i nôzwëskò przédnika KPZ,
chtërnégò ticzą sã pòniższé wiadła:
a) …....................... – przédny redaktor cządnika „Pomerania” w latach 1969–1972, béł jednym z nôleżników-załóżców Kaszëbsczégò Institutu, pòéta i prozajik, pùblikòwôł
pòd pseùdonimã Jan Zbrzyca.
II
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b) …............ – gazétniczka i pisôrka, ùtwórczëni i pie–
rszô redaktorka kaszëbsczégò programù „Rodnô Zemia”
w Gduńsczi Telewizje, wëspółaùtorka ksążczi Bedeker kaszubski, tłomôczka kaszëbsczi lëteraturë na jãzëk pòlsczi.
c) …................ – òd 1970 r. je sparłãczony z Gduńsczim
Ùniwersytetã, w 1992 r. dostôł tituł profesora nôùk
hùmanisticznëch, béł załóżcą i wielelatnym przédnikã
Kaszëbsczégò Institutu we Gduńskù, w latach 1990–
–1996 béł gduńsczim wicewòjewòdą.
d) …............ – béł profesorã sojologii, w 1993 r. òtrzimôł
tituł profesora nôùk hùmanisticznëch, przez wiele lat
béł prorektorã na Gduńsczim Ùniwersytece, pełnił
fónkcjã przédnika Sejmikù Pòmòrsczégò Wòjewództwa,
òpùblikòwôł kòl 250 nôùkòwëch dokôzów.
Czwiczenié 6
Rozrzeszë pòzwë môlów. Są to pòzwë miastów i wsów,
w chtërnëch dzejają partë KPZ. Pòstãpno òdpòwiédz na
pëtania [do tegò czwiczeniô brëkòwnô mdze kôrta
pòmòrsczégò wòjewództwa].
Ba...in...
...rusë
Bëd...òszc...
Bët...w...
Cew...ce
Ch...ie...no
C...òni...e
Chwas...czë...o
Dãbò...òrz...
Dz...miónë
G...uń...k
...din...ô
Gòs...ëc...no
...l
J...sta...niô
...artuz...
Kòl...ùdë

Kòn...rzën...
K...szalin
Kòs...ér...na
Kr...kòwò
Lëzën...
Lã...órg
Lëp... ńc...
Lëp...sz
Ł...bno
Łãc...ëc...
...ubiana
Pr...szcz G...
uńsc...i
Prz...dkòw...
Przë...idz
...ùck
R...da
Rë...iô

Swió...o...ò
Se...akòj...e
Słu...sk
So...ònin...
...opòt
Stã...ëca
S...rzeln...
Sëlë...zëno
Szcz...cëno
Szem...łd
T...zew
...oruń
W...rs...awa
We...rowò
Wiel...-Kôrsë...
Wier...chùcë...o
Żu...òwò

a) W wiele i jaczich wòjewództwach są rozmieszczoné partë
KPZ? Jak mëslisz, dlôcze jidze je nalezc téż pòza grańcama
pòmòrsczégò wòjewództwa?
b) wchtërnym pòwiôce je nôwiãcy partów?
c) do chtërnégò partu nôleżi môlëzna, w jaczi mieszkôsz?
Czwiczenié 7
Dowiédz sã, chto je przédnikã partu Zrzeszeniô w twòjim
miesce/twòji wsy. Mòże ùdô sã gò zarôczëc na zetkanié
z wają klasą. Dowiédzta sã, jaczé inicjatiwë pòdejmiwô
Zrzeszenié w wajim òkòlim.
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Czwiczenié 8
Na ti starnie môsz òdjimczi z wëdarzeniów, chtërne òrganizëje
KPZ. Do kòżdégò òdjimka dopasuj pasowny pòdpisënk
z ramczi:

Kaszëbsczé Diktando; Zjôzd Kaszëbów;
Dzéń Jednotë Kaszëbów; Kònkùrs
Recytatorsczi „Rodnô Mòwa”; Wëdôwanié
i promòcjô kaszëbsczich ksążków

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

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

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

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

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

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

.............................................................
Òdjimczi pòchòdzą ze starnë www.expresskaszubski.pl
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Justina Pòmierskô, Mónika Lidzbarskô

Téma: Biédnémù brót chleba
to droga do nieba!
Na ùdba scenarnika ùczbë pòwstała jakno czãsc kònceptu
„Zwykłe niezwykłe – w krainie bajek kaszubskich”
realizowónégò przez sztudérné nôùkòwé karno „Młodzi dydaktycy” z Gduńsczégò Ùniwersytetu w grańcach
wiãkszégò projektu: „Opowiedz mi bajkę – Òpòwiédz
mie bôjkã – Tell me a fairy tale...” Nadbôłtowégò Centrum
Kùlturë dofinansowónégò z dëtków Minystra Kùlturë
i Nôrodny Spôdkòwiznë. Kąsk wiãcy ò célach negò projektu jidze przeczëtac w Naji Ùczbie nr 7(99) z séwnika
2016 („Pomerania” nr 9[501]).
Céle ùczbë
szkòłownik:
• pòznôwô bôjkã Brót chleba przemieniony w kam,
ùtrwaliwô słowiznã: brót chleba, sztëczk, òkrëszëna,
krómka, pajda, piãtka, klapsztula, ùzupełniwô wiédzã ò
przësłowim (ùstné mòdło przekazënkù, zdanié a jegò
bùdowanié, lëdowô mądrosc, kòntrastowé zestawienia bògati – biédny, mądri – głupi), rozmieje ùłożëc
czile kaszëbsczich przësłowiów tikającëch sã chleba
a téż rozmieje wëdolmaczëc alegòriã w nich ùkrëtą,
analizëje stereòtipiczné pòstacje z kaszëbsczich
lëdowëch bôjk (dobri – złi, biédny – bògati),
• ùtrwaliwô pisënk znankòwników pasownëch do jistników chłopsczégò ôrtu, pòprawno wëmôwiô wërazë
z alternacją na ôrt: chléb: chleba, zbiérô słowiznã do
òpisënkù pòstacë, analizëje i cwiczi dialog.
Metodë i fòrmë robòtë
Robòta nad znaczenim wërazu z wëkòrzëstanim rekwizytów (metoda ,,pòkôż, co to je”), czwiczënczi w czëtanim
przësłowiów (w karnach), czwiczënczi w słëchanim
w trzech cządach: nôrëchli słowarzowé czwiczenia przed
słëchanim, gôdka ò tim, co sã czëje òb czas intuicyjnégò
zrozmieniô tekstu, zrozmienié przez pòdrobné pëtania
szkólnégò.
Didakticzné pòmòce
Rekwizytë: chléb („biôłi” i „czôrny”), biôłi tôflôk i jiné, a do
òpòwiôdaniégò bôjczi jesz: tasza, kamiéń i czij (krëczew),
pasyczi z kaszëbsczima przësłowiama.

IV
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WSTÃPNÉ ÒGNIWÒ
Czwiczenié 1
[Szkólny pòkazywô (w kòszikù, na biôłim tôflôkù), a późni
dôwô do òszmakaniégò dwa brótë chleba, jeden razowi/
prostowi (z mączi z całégò zôrna, rôz, grëbò zmielonégò)
– „czôrny”, a drëdżi pëtlowi (z mączi pëtlowóny, przesóny)
– „biôłi”. Szkòłownicë wąchają, szmakają, òbzérają i òd
razu òpisëją swòje wrażenia].
a. Jakô je farwa tegò chleba? Zamknij òczë, òpôchni i òdgadnij,
czë ten chléb je biôłi czë mòże czôrny. Pòmaklôj chlebë
i rzeczë, jaczi z nich je mitczi. Za czim pôchnie nen brót?
Jak szmakô chléb? Jaką farwã mô skórã chleba? Pò czim
to pòznajesz, że chléb je swiéżi? Dlôcze tuwò są widzëc
zôrenka?
[Bòczënk: jeżlë pòkazëjemë szkòłownikóm chléb, mùsz
je ùżëwac wërażeniów: brót chleba, co znaczi całi chléb,
krómka chleba, co sã znaczi sztëczk chleba, kawałk
chleba, piãtka chleba, òkrëszëna chleba, skórka chleba,
kòłôcz, môłi chlébk].
b. Jaczi jô wama przëniosła chléb? Przëbôczta wszëtczé
znanczi.
[Zôpis na tôflë; szkólny òb czas gôdczi wëfùlowùje
przërëchtowóny chùtczi graf, wedle mòdła, jaczé je na
s. V].
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mitczi, dobri, swiéżi,
pôchnący, widzałi,
smaczny, zdrowi,

cwiardi, wëschłi,
sëchi, stôri

*biôłi =
pëtlowi
czôrny =
prostowi/
razowi
swójsczi
= domòwi,
domôcy

* jeżlë wprowôdzómë słowò i mómë wiãcy niżlë jednã pòzwã na to
samò (czôrny chléb = prostowi abò razowi), trzeba wëbrac leno jedną
i taką na ùczbach ùżëwac!

Czemù jô móm zapisóné to, co wa gôda, w trzech różnëch
placach? [Trzeba to pòkazac na tôflë; dopiérze pò tim,
jak dzecë zaùważą schematiczné szlachòtë i apartnoscë,
mòżna zapisac pòzwë zbiérów: ZNANCZI i ÔRT i dodac
znaczi „+” i „–” w karnie ZNANCZI].
ZNANCZI

+

ÔRT

Czwiczenié 2
Zapisóné w grafie wërazë lëdze zajimający sã jãzëkã nazéwają znankòwnikama. Jak mëslita, dlôcze?
Wëdba: Znankòwnik pòchòdzy òd słowa „znanka”,
znankòwniczi nazéwają, jaczé różné znanczi mają rzeczë,
por. czasnik i przëczasnik.
Przëzdrzëta sã wszëtczim znankòwnikóm zapisónym na tôflë.
Jaką òne mają gramaticzną fòrmã? A z czegò to wënikô?
Zaznaczë farwną krédką òstatną lëtrã w wërazach. Co jes
zaùważił (-żëła)?
Lëczba pòjedińczô, chłopsczi ôrt (kùnôszk -i/ -y) –
znankòwnik przëpasowiwô swòjã fòrmã do lëczbë, ôrtu
(a téż przëpôdka) jistnika, jaczi òn òkresliwô.
Pò c, n piszemë –y [Bòczënk: tak samò je pò s, z, dz;
pisënk mô wskazëwac na cwiardosc głosków; na grafie
nôlepi je te kùnôszczi wząc w farwné kółkò].
Dzysô na naszi ùczbie kaszëbsczégò jãzëka bãdze gôdka
ò chlebie.
ANALITICZNÉ ÒGNIWÒ

mitczi, dobri,
swiéżi, pôchnący,
widzałi, smaczny,
zdrowi,

- cwiardi, wëschłi,
sëchi, stôri

*biôłi =
pëtlowi
czôrny =
prostowi/
razowi]
swójsczi =
domòwi,
domòcy

A jaczi chléb të lubisz? A jaczi chléb të wòlisz (chãtni jész)?
Jô lubiã biôłi chléb, bò òn je smaczniészi nigle czôrny,
prostowi chléb.
Jô wòlã czôrny chléb, bò je zdrowszi nigle pszény chléb.
Jô nie kùpiwóm .......... chleba, bò...
[Szkólny mùszi tak czerowac gôdką, żebë z dzecama
ùtrwalëc kònstrukcjã składniową jô lubiã/ jô wòlã, chtërna
wëmôga pòłączeniô z jistnikã w winowôczu (pòl. biernik)
i jô nie kùpiwóm, z jistnikã w rodzôczu (pòl. dopełniacz)
– pòprawnô wëmòwa chléb/ chleba! – oraz tak, żebë wcyg
ùżëwac słowiznã zapisóną na tôflë. Trzeba téż wplesc
fòrmã znankòwnika w wëższim stãpniu!]

Czwiczenié 3
[Szkólny dowô kòżdémù szkòłownikòwi pasyczi
z wëpisónyma kaszëbsczima przësłowiama, pasyczi są
rozcãté na dwie czãscë. Bòczënk: mùsz je wëbrac richtich
kaszëbsczé przësłowia do robòtë; mòżna so dobrac jiné
niżlë tuwò, równak mùszą òne bëc dopasowóné do mòdła
rozmieniégò dzôtków].
a. Ùłożë przësłowia [karna pò 3–4 ùczniów].
b. S
 prawdzta swòją robòtã i wëznaczta znaczenié
przësłowiów.

Chléb a sól / òbòną stoła.
Môsz chléb, nie szëkôj kòłôcza, / bò kòłôcz
zgùbisz, a chleba nie nalézesz.
Chlébka nie szónowac / to je grzéch.
Na czôrnym piôskù / biôłi chléb rosce.
Z lëchégò casta / nie ùpiecze chleba niewiasta.
Dobri chléb / jak kòłôcza ni ma.
Zjadłi chléb / sã cãżko òdrôbiô.
Chléb płacze, / czej gò zgniłi jedzą.
Jaczé casto, / taczi chléb.
Tegò, co daje chleba, / słëchac trzeba.
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c. Przeczëtôj głosno przësłowié a rzeczë, ò co tak richtich
jidze.
[Òb czas czëtaniô szkólny pilëje pòprawnotë, pasownoscë
tłomaczeniô i pòprawny wëmòwë słowów chléb : chleba. Szkòłownicë zaùważą sparłãczenié midzë wëmòwą
i pisënkã. Szkólny zapisëje (wëmôwiô a wëapartniwô
farwą) na tôflë pòd òdjimkã wërażenié]
całi chléb = brót chleba
d. W
 ëszëkôj jistnik chléb w przësłowiach, przeczëtôj,
wëtłómaczë apartnoscë w zôpisu.
Wëdba: jiné fòrmë tegò samégò wërazu, jiné przëpôdczi
(nazéwôcz abò rodzôcz)
[Zanôlégô òd wiédzë szkòłowników, czë wëtłómaczą to
mni czë barżi specjalisticzno].
* pòdobno je w wërazach: brzég: brzegù, sniég: sniegù, biég: biegù, cél:
celu, kamiéń: kamienia.

e. Co wama pòmògło w ùłożenim przësłowiów?
Wëdba:
- zôpis (bùdowa, sztruktura) przësłowia: wiôlgô lëtra
na zaczątkù, pùnkt na kùńcu – tak jak to je w zdanim;
- to są wszëtczima znóné zasadë, co òdnosziwają sã
do naszégò żëcégò, më je czëlë òd naszich starszich,
ópów a jinëch starszich lëdzy;
- apartné òbrazowanié: kòntrastowé zestôwczi: czôrny
– biôłi, chléb – kòłôcz, złé – dobré, rim, ritm, znónô
kònstrukcjô: jaczi… taczi.
Czwiczenié 4
Òpòwiém Wama bôjkã, jaką czëła jem òd swòjich starszich,
jak bëła jem môłim dzéwczątkã.
[Szkólny òpòwiôdô z pamiãcë bôjkã. Pòmalinkù a tak,
żebë dzecë aktiwno słëchałë, a w czas òpòwiescë szkólny
wchôdô w rolã (ùżiwô znaczącëch rekwizytów i zmieniwô pòstawã: rôz je gbùrã – mô chléb, taszã, kamiéń,
a rôz starëszkã – bierze krëczew. Szkólny pòkazëje
rãkama, rëszanim gãbą i głosã. Jeżlë szkòłownicë nie
zrozmieją słowa, to szkólny abò parafrazëje, abò chòwie
w swòji òpòwiescë òpisëjącé definicje (np. gbùr – bògati
kaszëbsczi chłop, taczi nie lëdôł prôwdzëwi biédë; głód
sã rozkòscérzôł – pòkazac rãkama, jak wiôlgô bëła biéda
i jak chùtkò zajimała coraz to nowé place].

VI

Jiné pòwrózczi: cud eùcharisticzny, łómanié chleba,
pòwszédny chléb, cãżczi chléb,
chléb doch sã robi cwiardi, czej długò leżi – mòże to je
ten kam?
Czwiczenié 5
[Rozmienié całownotë tekstu i jegò szczegółowëch elemeńtów].
a. D
 lôcze chléb zmienił się w kam? Czë to je mòżebné, żebë
chléb zmienił sã w kam?
Wëdba: Nie jidze tegò wëtłómaczëc w żëcym, ale to je
bôjka, a w bôjkach mògą sã zdarzëc fantasticzné rzeczë;
tak pòkôzónô òstała kara Bòskô dlô tëch, co nie chcą sã
dzelëc z tima, co mają mni.
b.
1. C
 o zrobił starëszk, czej ùzdrzôł gbùra? Pòchwôlił Bòga
i pòprosył ò chléb.
2. J ak taczé pòchwalenié mògłobë brzëmiec? Niech bãdzë
pòchwalony Jezës Christus!
[Dzecë mògą jesz pòdac dwa pòzdrowienia. Tuwò trzeba rzec: Szczãsc Bòże a Bòże pòmagôj są pasowné, czej
pòzdrôwiómë kògòs przë robòce].
3. A
 co gbùr òdrzekł starëszkòwi? Rzekł łżélstwò prosto
w òczë, baro lëchò zrobił.
4. A
 co na to stareszk? Pòmëslôł, i tak jakbë wëmówił
zôklãcé, òdprôwiôł czarë: Dze kam w sercu, to i w torbie
kamiéń.
[Dzecë pewno zmërkają, że rzeczónka je pasownô do naji
historie, że brzëmi òna jakno przësłowié. Mòżna tej nawiązac do reklamów, sparłãczëc z hasłama, dze zwëskùje
sã parafrazë przësłowiów].
5. J aczi béł gbùr? Jaczima znankòwnikama mòżemë gò
òpisac? [zôpis na tôflë]
bògati, chcëwi, chitri, pazerny, skąpi
6. A
 jaczi béł starëszk? Jaczima znankòwnikama mòżemë
gò òpisac?
biédny, głodny, słabi
ZNANKÒWNICZI: .. bògati, chcëwi, chitri, pazerny, skąpi,
biédny, głodny, słabi

Jak sã Wama widzała mòja òpòwiôstka? [Terô je czas, żebë
szkòłownik rzekł, co mù sã widzało w bôjce]. Miała wa
ju czëté cos taczégò ò chlebie, co są zmienił w cos jinégò?

c. Jaką më mądrosc mòżemë wëcygnąc z bôjczi ò bróce
chleba...?
- łżélstwò nie je niczim dobrim,
- trzeba sã dzelëc z biédniészima òd naju, nie je dobrze bëc pazernym człowiekã,
- ni mòżna òdmawiac kòmùs chleba, bò spòtkô nas
kara Bòskô.

Ò chlebie, co sã zmienił w grzëbë; ò chlebie, co gò Pón
Jezës rozmnożił? Przësłowié ò chlebie, co płacze.

d. J aczé pòdobieństwa mòżna zaùważëc w przësłowiu
i bôjce?
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Są òne lëdowé, pòwtôrzóné z pòkòlenia na pòkòlenié,
stereòtipòwé bùdowanié òbrazów, kòntrastë, letkò jidze
to zapamiãtac, mòżna je dopasowac do realnégò żëcégò...

Czwiczënczi na òddzãkòwanié
(zanôlégają òd placu ùczbë w cyklu)
Czwiczënczi sztôłcącé sprawnotã jãzëkòwą szkòłowników:
1) wëmòwa, 2) gôdka, 3) pisanié

KÙŃCOWÉ ÒGNIWÒ

(1) Bãdzemë czëtelë kaszëbsczé przësłowia. Jedna òsoba
[kòżdô jedna] czëtô nama pòczątk wëbróny przez se
przëmówczi, a tej wszëtcë dokùńczimë przësłowié.

Czwiczenié 6
Zapiszemë so témã ùczbë, cobë wëszło nama przësłowié:
Biédnémù brót chleba to .... [dokùńczi szkòłownik!]
droga do nieba!

(2) Czwiczënczi dramòwé sparłãczoné z òdtwòrzenim
scenów bôjczi (gbùr prosy w klosztôrze ò chléb,
pòtkanié gbùra i starëszka)

Dokùńczë notérënczi z dzysniowi ùczbë.
[W zesziwkù je graf z tôflë razã z infòrmacjama z ùczbë,
nót je zwrócëc ùwôgã dzecy na farwné kùnôszczi].

(3) Krótczé diktando na spòdlim wëbrónëch przësłowiów:
zôpis z pamiãcë, diktowanié z wëfùlowiwanim pùstëch
môlów z pamiãcë.

Hana Makùrôt

Gramatika

Przińdny czas

Przińdny czas je ùżiwóny, czej gôdómë ò zdarzenim, jaczé
mô sã òdbëc w przińdnoce. W kaszëbsczim jãzëkù mòżemë
twòrzëc prosti i zesadzony przińdny czas. Prosti przińdny
czas je wërażony colemało jednym słowã, np.: zrobiã,
skùńczisz, wnëkómë, przińdą, czasã kòl czasnika w prostim
czasu stoji téż zamiono sã, np.: zjiscy sã, spóznimë sã. Fòrmë
zesadzonégò czasu skłôdają sã z dwùch słowów, np.:
bãdã grac, bãdzemë òbzerac, mdzesz pisôł, bądą malowelë,
do tëch fòrmów téż mòże bëc czasã doparłãczoné słowò
sã, np.: bądzeta sã jiscelë, mdã sã mëc.

ÒTMIANA CZASNIKA W PROSTIM PRZIŃDNYM CZASU

Czwiczenié 1
W pòdónym teksce pòdsztrëchni fòrmë czasników
w przińdnym czasu.

I.
1. (jô) bãdã 		
2. (të) bãdzesz		
3. (òn) bãdze		
(òna) bãdze		
(òno) bãdze		

Marta ùdbała so, że w przińdnym rokù mdze wicy sã
ùczëc. Òna mô so ùmësloné, że kòżdégò dnia bãdze
zazerac do ksążczi z matematiczi. I na ten ôrt òna bëlno
wëùczi sã tegò przedmiotu. Mdze téż systematno czëtac
romanë, òpòwiôdania i pòezjã. Terôzka nié wiedno mia
òna przeczëtóné wszëtczé lekturë, ale bãdze miała ò
to wikszą starã. Żebë lepi ji sã mëslało, wińdze téż òna
czasã na długą szpacérã pò lasu. Marta mô téż taką ùdbã,
że zapisze sã na kùrs anielsczégò do jãzëkòwi szkòłë.
Mësli, że dzãka temù wszëtczémù bãdze miała lepszé
notczi w szkòle.
Jak gwësno môsz zmërkóné, przińdny czas mòżemë
twòrzëc na czile spòsobów.
Prosti przińdny czas twòrzi sã za pòmòcą nëch samëch
kùnôszków, co terny czas, leno tikô sã òn dokònónëch
czasników.

jachac
1. (jô) pòjadã
2. (të) pòjedzesz
3. (òn) pòjedze

(më) pòjedzemë
(wa) pòjedzeta
(òni, òne) pòjadą

(Wë) pòjedzece
Czasnik bëc mòże bëc òtmieniony na trzë spòsobë:
1. (më) bãdzemë
2. (wa) bãdzeta
3. (òni) bãdą
(òne) bãdą

(Wë) bãdzece
II.
1. (jô) bądã 		
2. (të) bądzesz		
3. (òn) bądze		
(òna) bądze		
(òno) bądze

1. (më) bądzemë
2. (wa) bądzeta
3. (òni) bądą
(òne) bądą

(Wë) bądzece
III.
1. (jô) mdã 		
2. (të) mdzesz		
3. (òn) mdze		
(òna) mdze		
(òno) mdze

1. (më) mdzemë
2. (wa) mdzeta
3. (òni) mdą
(òne) mdą

(Wë) mdzece
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Nót je téż dac bôczënk na òtmianã czasnika jic w przińdnym
czasu, bò je òna nieregùlarnô:
1. (jô) pùdã 		 1.
2. (të) pùdzesz		 2.
3. (òn) pùdze		 3.
(òna) pùdze			
(òno) pùdze

(më) pùdzemë
(wa) pùdzeta
(òni) pùdą
(òne) pùdą

(Wë) pùdzece

ZESADZONY PRZIŃDNY CZAS
je ùrôbióny òd niedokònónëch czasników i mòże bëc
twòrzony na dwa spòsobë.
I mòdło òtmianë
pisac
1. (jô) bãdã pisac 		
2. (të) bãdzesz pisac		
3. (òn) bãdze pisac		
(òna) bãdze pisac		
(òno) bãdze pisac

1. (më) bãdzemë pisac
2. (wa) bãdzeta pisac
3. (òni) bãdą pisac
(òne) bãdą pisac

spisz
òbzérają
mëje sã
spiéwómë
piszeta
grajã

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

Czwiczenié 3
W pòdónëch zdaniach zamieni fòrmë czasników w ùszłim
czasu fòrmama w przińdnym czasu.
Najô szkólnô nie (bëła) ...................... rôd. Më wszëtcë nie
(òdrobilë) ............................ domòwëch zadaniów. Z przëczënë
zymkù i snôżégò wiodra nama (nie chcało sã) ....................
.................... niczim barżi pòwôżnym zajimac. (Më nalezlë)
................................ barżi czekawé rzeczë do robieniô. Jô
razã z drëchama (pòszła) .......................... bùten i më razã
(biegelë)........................ pò łąkach. Wa téż tak czedës (jesta
zrobiła) ........................?
Czwiczenié 4
Dofùluj dwùgôdkã pòdónyma fòrmama czasników
w przińdnym czasu.
bãdzemë nëkac, przëjadã, przińdą, bãdzemë mòglë, mdzesz,
bãdã mùszôł, pòjadã, pùdzemë, bądze, mdą szłë

(Wë) bãdzece pisac
II mòdło òtmianë
pisac
1. (jô) bãdã pisôł
1.
(jô) bãdã pisa(ła) 		
			
2. (të) bãdzesz pisôł 2.
(të) bãdzesz pisa(ła)		
			
3. (òn) bãdze pisôł
3.
(òna) bãdze pisa(ła)		
(òno) bãdze pisało

Czwiczenié 2
Pòdóné czasniczi w ternym czasu zamieni na czasniczi
w przińdnym zesadzonym czasu w ny sami òsobie i lëczbie.

(më) bãdzemë piselë
(më) bãdzemë pisałë
(ma) bãdzema pisała
(wa) bãdzeta piselë
(wa) bãdzeta pisałë
(wa) bãdzeta pisa(ła)
(òni) bãdą piselë
(òne) bãdą pisałë

(Wë) bãdzece piselë
W òbadwùch mòdłach òtmianë przińdnégò zesadzonégò
czasu czasnik bëc mòże miec téż fòrmë: bądã, bądzesz,
bądze, bądzemë, bądzeta, bądą, bądzece abò mdã, mdzesz,
mdze, mdzemë, mdzeta, mdą, mdzece.

Trus: Witôj, mëszkò, ................. të witro doma?
Mëszka: Witôjże, trusu, witro nie .................. mie w mëszi
dzurze, .................. òdwiedzëc mòjã rodzëznã w sąsadny wsë.
Trus: A szkòda, jô mëslôł, że razã ............................. pò łące.
Je zymk i taczé fejn wiodro!
Mëszka: Ale we strzodã ........................... ju nazôd.
............................ sã ùgadac na strzodã abò czwiôrtk.
Trus: Jô tedë ni mògã, bò mòje dzecë ........................... do
szkòłë. A jô ....................... je zaprowadzëc.
Mëszka: Tej fejno, jak dzecë .......................... nazôd ze szkòłë,
........................... całim karnã. Pasëje tobie?
Trus: Jo, tak mòże bëc.
Czwiczenié 5
Jak mëslisz, kim të bãdzesz w przińdnoce? Napiszë w czile
zdaniach, co mëslisz. Ùżij fòrmów czasników w przińdnym
czasu.

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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