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Elżbiéta Prëczkòwskô

Klasë IV–V spòdleczny szkòłë
(2 gòdzënë ùczbòwé)

Jan Trepczik patronã rokù 2019 – chtëż to béł?
Céle
• rozwijanié i integracjô sprawnosców (gôdanié,
pisanié, czëtanié)
• rozwijanié ùmiejãtnosców jãzëkòwëch
(leksykalnëch, gramaticznëch i fòneticznëch)
• rozwijanié zdolnosców samòstójnégò szëkaniô
wiédzë
• pòznanié żëcégò i dokazów Jana Trepczika
• wëzwëskanié wiédzë w praktice

Metodë robòtë
czwiczenia z tekstã, malowanié, òsobisté szëkanié
wiédzë
Didakticzné pòmòce
dokôz „Nasz Trepczik”, malënk z blónama, òdjimk
Trepczika i jegò dokazów, kònturë céchù, title piesniów
dlô dzecy, òbrôzk z krôsniãtama, kôrta òbiegòwô, kôrta
pòdsëmòwaniô

CYG ÙCZBË
Bôczënk: Szkólny rëchtëje przed ùczbą zalã w fòrmie atelier jãzëkòwégò jak niżi na malënkù. (Strefa òglowô, Strefa
z nórcëkama do prôcë, A B C D E – nórcëczi do prôc, Strefa òdpòczinkù). Przë kòżdim stanowiszczu je kaszëbskô fana
z pòzwą stacji np. zôczątk. Mùszą tam téż bëc pòlétë do wëkònaniô i brëkòwné materiałë. Kòżdi szkòłownik dostôwô
téż òbiegòwą kôrtã, na chtërny zbiérô pòcwierdzenié wëkònaniô zadaniégò. Żebë dostac miono Dobiwca kaszëbsczégò
jantarowégò skarbù, nót je wëkònac bëlno trzë z piãc mòżlëwëch zadaniów. Dopiérkù tej ùczniowie dostóną pamiątkòwi
diplóm abò òcenã. Òbczas całi robòtë nót bëc dosc cëchò, żebë nie przeszkadzac jinszim.

Na slédny ùczbie ùczniowie dostelë zadanié dodóm,
żebë wëpisac na jedny kôrtce nôwôżniészé wiadła
ò Janie Trepczikù z rozmajitëch zdrzódłów (internet,
ksążczi, starszi), òsoblëwie: czedë i dze sã ùrodzył,
czedë i dze ùmarł, kògùm béł i czile titlów jegò
dokazów. Je to przërëchtowanié do tematu.
PÒLÉTË
(bédënk òbiegòwi kôrtë mòże nalezc na kùńcu scenarnika)
1. Zôczątk
Przeczëtôj dokôz pt. „Nasz Trepczik” (na s. II), jaczi napiselë
ùczniowie Spòdleczny Szkòłë w Miszewie ò swòjim patronie.
Dokôz mòże zaspiewac na melodiã piesnie „Wiaterk”
Jana Trepczika (nótë na s. II).

Céchùnk: A. Majkòwskô

Malënk: Joana Kòzlarskô
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Nasz Trepczik
Żëcé Jana Trepczika to dlô nas bëlny przikłôd,
Jak dobrim dzeckã tu bëc, wedle wskôzów jegò żëc,
Jak Kaszëbë pòkòchac, bëlnym człowiekã sã stac.
Jegò piesnie zaspiewac i wiérztë recytowac.
Nasz Trepczik, nasz Trepczik je nôlepszi ze wszëtczich
Jegò piesń, jegò wiersz, to je wôżnô dlô nas rzecz.
Strëszô Bùda to je plac, dze Trepczik przëszedł na swiat.
Krótkò je tam Swiónowò, dze Kaszëb Królewô je.
Béł spòlecznym dzejôrzã i aùtorã słowôrza,
Chùrë bëlné prowadzył i czerownikã tu béł.

2. Dokazë méstra Jana
Na kôrtce môsz òdjimk Jana Trepczika, jegò ksążkòwé dokazë
i dwie piesnie. Przërëchtuj z nich plakat na kôrtce A4 z nôdpisã:
Jan Trepczik patronã rokù 2019 (przërëchtowóné mùszą
bëc krédczi abò mazaczi i czëstô kôrtka, nożëce, kléj abò
ùczniowie wëzwëskiwają swòje przibòrë).

Wiaterk

Òdjimk Jana Trepczika. Zdrzódło: z archiwùm aùtorczi
Nótë z internetowi starnë Spòdleczny Szkòłë miona J. Trepczika w Miszewie

Kaszëbskô Królewô
sł. i mùz. Jan Trepczik
Kaszëbskô Królewô! Bòżi, snôżi kwiat!
Panëjesz ju nama hewò òd stalat.
Do Ce më sã żôlimë, wiedno mòdlimë,
Ò bòkadosc wiarë co dzéń prosymë.

Na spòdlim zdobëti wiédzë wpiszë w blónë wiadła, jaczé
të ùdostôł ò Janie Trepczikù. Wszëtczé blónë mùszą bëc
wëfùlowóné. Jeżlë czegòs nie wiész, tej wëpëtôj sã drëcha
abò szkólnégò. Do sztërzech z nich dorób môłé malënczi.

Ref. Swiónowskô nasza Matinkò,
Na strażë stojimë kòl Ce,
Wez prowadzë kaszëbsczi lud,
Dze skrzi sã nieba wieczny wid!

Zemia rodnô
sł. i mùz. Jan Trepczik
Zemia rodnô pëszny kaszëbsczi kraju,
Òd Gduńska tu jaż do Roztoczi bróm!
Të jes snôżô, jak kwiat rozkwitłi w maju,
Ce tatczëznã jô lubòtną tu móm.

Céchùnczi: A. Majkòwskô

II
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3. Céch naszégò heroje
Stwòrzë włôsny céch Jana Trepczika. Pòkôżë w nim w fòrmie
malënkù, chto to béł Jan Trepczik. Pòtemù òpòwiédz drëchòwi
abò drëszce, co të môsz w nim ùjãté.

Ùczniowie pò zakùńczony robòce ùkazywają swòje
zwënédżi przed całą klasą. Jedne zadania wiészają
w galerii włôsnëch dokazów. Kòżdi bãdze mógł je tam
òbezdrzec. Pò ùczbie nót z nich zrobic albùmë abò
encyklopediã wiédzë ò Janie Trepczikù.

4. Ùtwórstwò dlô dzecy
Òdmaluj na kôrtce swòjã dłóń i na kòżdim pôlcu wëpiszë
pòprawno jeden titel piesnie dlô dzecy, chtërny aùtorã je
Trepczik. Na westrzódkù dłoni wëpiszë titel ti, chtërny të bë
chcôł/ chcała sã naùczëc spiewac (na stole leżi kôrtka
z wëpisónyma titlama piesni).
„Kwiôtk i knôpik”
„Krôsniãta”
„Pòjmë so na grzëbë”
„Majewô wanoga”
„Psota”
5. Rozmienié czëtónégò tekstu
Przeczëtôj wëjimk piesnie „Krôsniãta” i na spòdlim tekstu
domaluj w nym òbrôzkù to, co jesz felëje. Pòtemù na
malënkù pòdpiszë wszëtczé elemeńtë, jaczé nalazłë sã na
nim. Òpòwiédz ò nim szkólnémù abò drëchòwi.
Krôsniãta
sł. i mùz. Jan Trepczik
Më jesmë krôsniãta, a wiele nas je
Më mieszkómë w malinczi chëczë na rzmie.
Wiedno wczas ò pòrénk, jak sã òcucô dzénk
Më robòtë sã jimómë, że jaż ùczink
Tak jak kòżdi bòrénk, kòżdi mëmien wej synk,
Òpòrajiwómë naj bùdink.
Ref. Hej ho, hej ho naj je wëcmanim wicy jak sto
hej ho, hej ho më pòrządk robimë jak wczerô.

Na kùńc robòtë szkólny rozdôwô szkòłownikóm
kôrtkã, na jaczi kòżdi szkòlôk mô za zadanié dokònanié
pòdrechòwaniô swòji robòtë – dokùńczenié zdaniów,
jaczé na ni są. Czej wszëtcë skùńczą pisanié, szkólny
tłómaczi slédné czwiczenié:
Sadnijta w kòle. Swòjã kôrtkã òdwróconą nôdpisã w dół
pòłożë na stole, chtëren stoji na westrzódkù. Kòżdi wëcygnie jednã kôrtkã, le blós nié swòjã, i przeczëtô, co tam stoji napisóné. Reszta ùczniów mùszi wëzgòdnąc, kògò to są
òdpòwiedzë.
Mòją robòtą na ùczbie bëło..................................
Jô pòmógł /pòmògła....................................................
Òbczas robòtë..............................................................
Brzadã są.............................................................
Nôbarżi widzało mie sã.........................................
Jô mógł / mògła wëzwëskac mój taleńt do.............
W przińdnoce chcã................................................
Bédënk òbiegòwi kôrtë do atelier jãzëkòwégò
Stacje edukacyjné
Data…………………….

Klasa……………………..

Na kôrta je wëfùlowónô przez……………………….....
Wëkònóné

1.
2.
3.
4.
5.

Sprôwdzoné

Zôczątk
Dokazë Méstra Jana
Céch naszégò heroje
Ùtwórstwò dlô dzecy
Rozmienié czëtónégò
tekstu

Pò bëlnym zakùńczenim robòtë i pòdrechòwanim
wszëtczich zwënégów (a téż przeczëtanim dokazów
Jana Trepczika) szkólny nadôwô ùcznióm titel Dobiwca
kaszëbsczégò jantarowégò skarbù abò dôwô òcenã za
robòtã.
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Ana Glëszczińskô

Klasë V–VI spòdleczny szkòłë
(2 gòdzënë ùczbòwé)

Witôj Bëtkù! Witôj Ana! – bédënk czwiczeniów do robòtë z tekstã
(na spòdlim wëjimkù z ksążeczczi Bëtk na zómkù w Bëtowie)

Céle ùczbë
Szkòłownik:
• pòznôwô słowa sparłãczoné z òpisã pòstacëji,
• pòznôwô herojów ksążeczczi Bëtk na zómkù w Bëtowie,
• rozmieje zesadzec i wëdolmaczëc zwrotë: biôłô jak
kalk w chléwie, skamieniałô z ùrzasu, dostac dzëczich
òczów,
• rozmieje òdpòwiadac na pëtania szkólnégò,
• rozmieje wëspółrobic w karnie,
• rozmieje redagòwac prosté zdania na spòdlim tekstu,
• czëtô lëteracczi tekst.
Metodë i fòrmë robòtë
• kôrbiónka z klasą
• czwiczenia w słëchanim (òglowé rozmienié tekstu)
• czwiczenia w czëtanim (Szëkba za słowama, Felowati
tekst, Czëtanié z balą)
• robòta z tekstã
• tãgódka
Didakticzné pomoce
• pliszewi Bëtk abò malënk z Bëtkã, kasztanë, kasztanowé lëstë zrobioné z papiora, môłô kòlcastô bala,
pliszewô wieszczówka abò òdjimk wieszczówczi,
szëkòwné brële
• kôrtë robòtë (1–3)
• wëjimk z ksążczi Bëtk na zómkù w Bëtowie
• bala
Bibliografiô
Komorowska Hanna, Metodyka nauczania języków obcych
(rozdział „Nauczanie słownictwa”), Warszawa 2005.
Gliszczyńska Anna, Bycio herbu Kasztan na zamku
w Bytowie / Bëtk na zómkù w Bëtowie, wydawca
Urząd Miejski w Bytowie [2018], s. 10–14. [Òbrôzczi
wëkòrzëstóné w tim scenarnikù pòchôdają z ti ksążczi].

1. Szkólnô witô sã z ùczniama i kôrbi z nima.
Lubisz të czëtac ksążczi? Môsz swòjégò ùlëdónégò heroja?
Kògùm òn je? Czemù prawie òn/ òna tobie sã widzy? Môsz të
strach dëchów? Jak może wëzdrzec taczi dëch? Dzysô mdzemë prawie gadac ò krëjamnëch pòstacjach, jaczé pòjawiłë sã
w jednym miesce na Kaszëbach.
Zdrzëta na to, co jô móm przëniosłé. Co to je?
Szkólnô pòkazywô przedmiotë, a szkòłownicë pòdôwają
jich nazwë. Szkólnô ùzupełniwô wëpòwiescë. Mô bôczënk
na to, żebë pòjawiłë sã taczé słowa, jak:
Bëtk, wieszczówka, tëpa, jéżowatô kùgelka, zarzutnica
(pelerina), òdczidnica (tarcza), kasztan, ricérz, tunika,
Krzëżôk, kasztanë
Jeżlë niechtërne słowa nie są ùcznióm znóné, tej szkólnô
wprowôdzô ne słowa do ùczbë, nazéwającë przedmiotë
abò jich dzéle kaszëbsczima słowama z ramczi,
a szkòłownicë pòwtôrzają głosno za szkólną. Czej
ùczniowie pierszi rôz czëją ò Bëtkù, tej szkólnô przedstôwiô
nowégò bòhatera.
2. Szkôlnô dolmaczi dali: Wszëtczé te słowa parłãczą
sã z ksążką ò Bëtkù – kasztanowim ricerzu, jaczi pòjawił
sã w Bëtowie. Dzysô pòznómë Bëtka, jegò drëszkã –
wieszczówkã Anã i… jesz kògùms. Le ò tim mdze za sztót.

Internetowé starnë
bytow.com.pl/Bycio_Herbu_Kasztan_na_Zamku_w_
Bytowie_2018,413

CYG ÙCZBË
Wstãpny dzél
Na stole szkólny [abò szkólnégò] leżą rozmajité rzeczë –
pliszewi Bëtk abò malënk z Bëtkã, kasztanë, kasztanowé
lëstë zrobioné z papiora, môłô kòlcastô bala, pliszewô
wieszczówka abò ji òdjimk, szëkòwné brële.
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Òbrôzk: Aleksandra Glëszczińskô
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5. Felowati tekst /Kôrta robòtë 2/

Rozwijny dzél
3. Szëkba za słowama /Kôrta robòtë 1/
Szkólnô rozdôwô wszëtczim ùcznióm kôrtë robòtë
z zadanim, w jaczim szkòlôcë mdą mùszelë nalezc
i farwno zamalowac wskôzóné słowa. Pò skùńczenim
robòtë szkólnô òpòwiôdô krótkò, skądka sã wzął Bëtk
w Bëtowie i wëzwëskiwô prze tim téż nowé słowa:
brzadotłëk, Nënka Roda, maszina czasu.
1.
2.
3.
4.
5.
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Òglowé rozmienié tekstu ze słëchù
Szkólnô kôrbi z ùczniama ò Bëtkù.
Jak wa ju wiéta, Bëtk pòtkôł w Bëtowie wieszczówkã Anã
i òni jidą razã do zómkù. Za sztërk doznómë sã, cëż sã jima
tam przëdarzëło. Pòsłëchôjta nagraniô* i rzeczta mie pózni, co tam sã stało? I kògùm òni pòtkalë?
* Nagranié je dostãpné na place wëdóny razã z ksążeczką (òd minutë 5’02 do minutë 7’31). Jeżlë szkólnô
ni mô platë, tej głosno czëtô tekst (Òriginalny tekst je
òpùblikòwóny w czwiczenim 5).
Pò wësłëchanim tekstu szkòlôcë òdpòwiôdają na
pëtania, np. tak: Òni pòtkalë dëcha zómkù. Dëch béł bëlno
òblokłi. Béł baro rôd, że Ana i Bëtk przëszlë do zómkù. Ana
bëła wërzasłô, a Bëtk nijak ni miôł dëcha strach.

Szkólnô dzeli klasã na 3 karna i rozdôwô kôrtë robòtë –
kòżdô kôrta robòtë to wëjimk tekstu dlô dónégò karna.
W nëch tekstach jaczés nipòcé krôsniã narobiło fùl felów i zesadzëło wërazë w żnije. Wa mùszita terô nalezc
i pòdzelëc te słowné żnije i jesz dodac interpónkcyjné znaczi
tam, gdze to je brëkòwné.
I karno
BëtknazómkùwBëtowie
[...] Bëtk rozzérôł sã wkół zómkòwégò placu. Nie
robił wiôldżich òczów jak wiãkszosc wchôdającëch tu
turistów. Nié, nie béł zadzëwòwóny. Ò czims równak
mòckò rozmësliwôł.
– A gdze je zómkòwi dëch? – pòdrapôłsãpòłësenie.
– Dëch? – Ana wezdrzała na niegò i pòstãpny ju dzysô
rôzdostaładzëczichòczów. – Òj, Bëtkù, të sã miarkùj,
jo? – rzekła wòlno. – Tojepòrządnyzómk. Bez niżódnégò
dëcha! – klarowała jak szkólnô.
– Në, cëż terô je lóz?! – dało sã ùczëc czësto cëzy głos. –
Pòrządny zómk mùszi miec swòjégò dëcha – cygnął chtos
dali dosc òbrëszony.
II karno
I narôz stanãła przed nimanôprôwdzëwszôùkôzka. Le
nié takô strasznô jak to czasã w bôjkach biwô. Ten dëch
szlachòwôł barżi za tima dobrima, corozmiejąpòmagac,
a nié straszëc. I nawetka òkòpùscyłdowieszczówczi,
jakô stojała zôs jak skamieniałô z ùrzasu. To cë béł ale
dëch! Ùfrizowóny, bëlno òblokłi w wierã nômódniészé
ti jeséni ruchna, prosto z żurnala. Wisôł terô w lëfce
a zdrzôł bez swòje szëkòwné brële na wcyg jesz czësto
òd se gòscy.
– WitôjBëtkùWitôjAna– zawòłôł
redosnymgłosãifiknąłkòzła w lëfce. – Fejn waju razã tu
widzec. Kùreszce jesta!
III karno
– Dëch Zómkù! – widzecBëtkgòmùszôłznac.
– Dddd... dëch? – zapitała Ana, a broda ji cëtrowała.
Pòd swòjim czerwònawim fùtrã bëła na gwës
biôłôjakkalkwchléwie.
– Jô tu jem òd wiedno. Le nié wszëtcë mie rozmieją
dozdrzec – tłómacził. – Z Bëtkã to më sã znajemë pôrã
stolatów. Nié, drëchù? – pòklepôł ricerza pò plecach.
– A cebie, Ana, jô téż znajã – ùsmiechnął sã do ni.
– A matizernoga! – Anamiałajunadzysôdosc.
– Żódnô noga! JôjemprostoDëchZómkù. Mòżesz na
mie wòłac: Dëchù! – dodôł òn. [...]
Pò skùńczenim robòtë karna wëmieniwają sã kôrtkama
i sprôwdzywają z òryginalnym tekstã, czë zadanié je
dobrze zrobioné.
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KLASË V–VI SPÒDLECZNY SZKÒŁË

Bëtk na zómkù w Bëtowie
[...] Bëtk rozzérôł sã wkół zómkòwégò placu. Nie
robił wiôldżich òczów jak wiãkszosc wchôdającëch tu
turistów. Nié, nie béł zadzëwòwóny. Ò czims równak
mòckò rozmësliwôł.
– A gdze je zómkòwi dëch? – pòdrapôł sã pò łësenie.
– Dëch? – Ana wezdrzała na niegò i pòstãpny ju
dzysô rôz dostała dzëczich òczów. – Òj, Bëtkù, të sã
miarkùj, jo? – rzekła wòlno. – To je pòrządny zómk. Bez
niżódnégò dëcha! – klarowała jak szkólnô.
– Në, cëż terô je lóz?! – dało sã ùczëc czësto cëzy głos.
– Pòrządny zómk mùszi miec swòjégò dëcha – cygnął
chtos dali dosc òbrëszony.
I narôz stanãła przed nima nôprôwdzëwszô ùkôzka. Le
nié takô strasznô, jak to czasã w bôjkach biwô. Ten dëch
szlachòwôł barżi za tima dobrima, co rozmieją pòmagac,
a nié straszëc. I nawetka òkò pùscył do wieszczówczi,
jakô stojała zôs jak skamieniałô z ùrzasu. To cë béł
ale dëch! Ùfrizowóny, bëlno òblokłi w wierã nômódniészé ti jeséni ruchna, prosto z żurnala. Wisôł terô
w lëfce a zdrzôł bez swòje szëkòwné brële na wcyg jesz
czësto òd se gòscy.
– Witôj Bëtkù! Witôj Ana! – zawòłôł redosnym głosã
i fiknął kòzła w lëfce. – Fejn waju razã tu widzec.
Kùreszce jesta!
– Dëch Zómkù! – widzec Bëtk gò mùszôł znac.
– Dddd... dëch? – zapitała Ana, a broda ji cëtrowała.
Pòd swòjim czerwònawim fùtrã bëła na gwës biôłô jak
kalk w chléwie.
– Jô tu jem òd wiedno. Le nié wszëtcë mie rozmieją
dozdrzec – tłómacził. – Z Bëtkã to më sã znajemë pôrã
stolatów. Nié, drëchù? – pòklepôł ricerza pò plecach.
– A cebie, Ana, jô téż znajã – ùsmiechnął sã do ni.
– A matizernoga! – Ana miała ju na dzysô dosc.
– Żódnô noga! Jô jem prosto Dëch Zómkù. Mòżesz na
mie wòłac: Dëchù! – dodôł òn. [...]

Szkólnô pitô ò znaczenié zwrotów: biôłô jak kalk w chléwie,
skamieniałô z ùrzasu, dostac dzëczich òczów. Ùczniowie
dolmaczą swòjima słowama, jak rozmieją zwrotë. Mòże téż
zaprezentowac znaczenié za pòmòcą gestów a mimiczi.
Kùńcowi dzél
7. Czëtanié z balą
Szkólnô trzimô w rãkach balã i tłómaczi pòstãpné
czwiczenia.
Òsoba, chtërna dostónie balã, zaczinô czëtac tekst ò pòtkanim
Bëtka i Anë z dëchã bëtowsczégò zómkù. Czëtôta 2–3 zdania i cëskôta balã do wëbrónégò drëcha abò drëszczi. Terô òn/
òna czëtô dali. Ùczniowie czëtają całi tekst. Jeżlë trzeba, tej
zaczinają òd zôczątkù – kòżdi szkòłownik mô przeczëtac
wëjimk. Wôrt czëtac barżi teatralno, to znaczi z dopasowóną do tekstu intonacją, mimiką, nawetka z gestama – tedë
rozwijô to aktorsczé ùmiejãtnoscë ùczniów.
8. Tãgódka
Szkólnô rôczi szkòłowników do slédnégò zadaniô na
ùczbie ò przigòdach Bëtka.
Kòżdi z waju stwòrzi terô w swòjim zesziwkù tãgódkã w kaszëbsczim jãzëkù, w jaczi hasłã mô bëc słowò BËTK.
Wëzwëskôjta przë tim wërazë i zwrotë z pòznónégò dzysô tekstu, np. Ana sã zrobiła ... jak kalk w chléwie, czej
ùzdrzała dëcha (biôłô).
Szkòlôcë twòrzą tãgódczi, a szkólnô mònitorëje robòtã.
Na zakùńczenié ùczbë ùczniowie wëmieniwają sã
zesziwkã z drëchã a drëszką z łôwczi i rozrzeszają
tãgódczi.

6. Łączenié pasownëch zwrotów /Kôrta robòtë 3/
Szkólnô rozdôwô kòżdémù ùczniowi pòstãpną kôrtã
robòtë.
Zôs jaczés krôsniã rozsëpało zwrotë z òpòwiôdaniô. Mùszita
je terô pòłączëc zgódno z tim, jak bëło w teksce.
Pòłączë pasowné zwrotë
biôłô
szëkòwné
broda ji
nômódniészé
zómkòwi
nôprôwdzëwszô
skamieniałô
dostała
cëzy
fiknął

dzëczich òczów
plac
jak kalk w chléwie
głos
brële
ùkôzka
cëtrowała
kòzła w lëfce
z ùrzasu
ruchna
Òbrôzk: Aleksandra Glëszczińskô
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Hana Makùrôt-Snuzëk

Gramatika

SPÓŁZWÃCZI J, H ABÒ W WËSTÃPIWAJĄCÉ PRZED
SAMÒZWÃKAMA NA ZÔCZĄTKÙ SŁOWA
Prejotacjô
W kaszëbsczim jãzëkù w niejednëch słowach na
zôczątkù słowa przed samòzwãkama dodôwóny je
spółzwãk j. Zjawiszcze to nazéwóné je prejotacją. Nót
je równak dac bôczënk, że zmiana ta nie zachôdô we
wszëtczich słowach, a leno w niewielnëch domôcëch
kaszëbsczich słowach. Colemało mómë do ùczinkù
z wëstãpiwanim j przed samòzwãkã i, m.jin. w taczich
przëmiarach, jak: jic, jich, jidżelnica, jiglëca, jiglëna, jiglëwié,
jiglnik, jiglôrz, jigła, jigra, jigrac, jigrzëcznô, jigrzëska, jikro,
jimac sã, jimadło, jimë, jimiã, jimòsc, jimòwnik, jimòwny,
jimra, jimroch, jimrochòwati, jimroszka, jimrotac, jimrotny,
jinaczëc sã, jinaczi, jindze, jiny, jiscëc sã, jistniec, jistnienié,
jistny, jistota, jistewny, jistwa, jizba, jizbiszcze, jizbòwi,
jizdeba, jizdebny, zajimac. We wielnëch słowach
prejotacjô równak nie zaszła, òsoblëwò w tëch, jaczé
przëszłë do kaszëbiznë z jinëch mòwów, np.: infòrmacjô,
inspektor, instalowac, intelekt, inteligencjô, intencjô,
internet, instrument. Spółzwãk j pòkazywô sã téż nierôz
na zôczątkù słowów przed samòzwãkama a, e, np.: jaż,
jesz.
Przëdech
W kaszëbiznie w niejednëch słowach przed samòzwãkama
dodôwóny je spółzwãk h. Zjawiszcze to nazéwóné je
przëdechã i je notérowóné np. w słowach: hòckac, hòpa,
hòpkac. Czasã w zapisënkù pòkazywô sã h, jaczé mòże
bëc òminiãté w wëmòwie, np. w słowach: harfa,
harfòwac, harmónika, Hél, hélsczi. Niejedne słowa
mògą miec dwa wariantë tak w pisënkù, jak téż
w wëmòwie, np.: halac – alac, harbata – arbata, harbatny
– arbatny, heltka – eltka.
Spółzwãk w na zôczątkù słowa przed samòzwãkama
W kaszëbsczim jãzëkù spółzwãk w mòże pòkazywac sã
na zôczątkù słowa przed samòzwãkama, np. w słowach:
wieszczórka, wieszczerzëca, witro, witrznica, wôłtôrz.
Czwiczenié 1
W niewëfùlowónëch placach wstawi i abò ji:
....nstrument, ...miã, ...ch, ...nternet, ...ny, ...gła, ...nspektor,
...ntelekt, ...scëc sã
Wëmówi wszëtczé zapisóné słowa.
Czwiczenié 2
W pòdónym teksce wstawi słowa z ramczi.

bò mómë klasówkã z matematiczi. Czekawszé są dlô
mie ............................ przedmiotë, jak na przëmiar kaszëbsczi jãzëk abò biologiô i ......................... lubiã sã ùczëc. Ale
mòże .................... nie je za pózno i czegòs sã naùczã.
Czwiczenié 3
Dofùluj diktando felëjącyma lëtrama: i, ji, j, ha, a, w.
Jô ùdbôł so ...c do lasu, cobë pòzbierac ...glënë. W lasu
jem ùzdrzôł môłą chëcz i jem wszedł do ni. W westrzódkù
bëłë dwie ...izbë. W jedny z nich jô zrobił so ...rbatã.
Mòże nié takô bëła mòja pierwòsznô ...ntencjô, czej jô
tuwò wchôdôł, ale baro mie sã chcało pic. To ...esz nie béł
kùńc mòjich przigòdów. Bëło ...ch përznã wicy. Jak jem
wëszedł z chëczë, jem ùzdrzôł w lasu wiôldżi ...ôłtôrz,
a kòl niegò chòdza so takô môłô ...stwa – to bëła ...ieszczórka, jakô jadła ...glëwié. Tak pò prôwdze baro mie
czekawił ten las, leno béł jeden jiwer – w nim nie bëło
...nternetu, a jô mùszôł prawie cos sprawdzëc. Nimò
tegò jem béł w tim lasu ...aż do wieczora i ùdbôł so, że
przińdã tuwò téż ...itro.
Òdpòwiescë
Czwiczenié 1
instrument, jimiã, jich, internet, jiny, jigła, inspektor,
intelekt, jiscëc sã
Czwiczenié 2
Słowa, jaczé nót je wpisac pòsobicą: jimiã, jic, sã jiscã,
jinszé, jich, jesz
Czwiczenié 3
Jô ùdbôł so jic do lasu, cobë pòzbierac jiglënë. W lasu jem
ùzdrzôł môłą chëcz i jem wszedł do ni. W westrzódkù
bëłë dwie jizbë. W jedny z ni jô zrobił so arbatã / harbatã.
Mòże nie takô bëła mòja pierwòsznô intencjô, czej jô tuwò
wchôdôł, ale baro mie sã chcało pic. To jesz nie béł kùńc
mòjich przigòdów. Bëło jich përznã wicy. Jak jem wëszedł
z chëczë, jem ùzdrzôł w lasu wiôldżi wôłtôrz, a kòl niegò
chòdza so takô môłô jistwa – to bëła wieszczórka, jakô
jadła jiglëwié.. Tak pò prôwdze baro mie czekawił ten las,
leno béł jeden jiwer – w nim nie bëło internetu, a jô mùszôł
prawie cos sprawdzëc. Nimò tegò jem béł w tim lasu jaż do
wieczora i ùdbôł so, że przińdã tuwò téż witro.

jesz, jich, jic, jinszé, jimiã, sã jiscã
Mòje ......................... je Karolëna. Mùszã dzysô
............................. do szkòłë i baro .......................................
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FARWË KSÃDZA ZËCHTË

Czôrny kòt
– obrazowe wyrażenie na wygaśnięcie ognia.

Czôrny kòt wlôzł w piec… zazdrzôł do pieca.
Zróbta òdżin, bò tam je czôrny kòt.

jak noc...
Czôrny chłop – błędny ognik

w postaci czarnego mężczyzny z latarnią.
Czôrny chłop jidze z latarnią
– przysłowiowa bieda przed żniwami.
Zesłac kòmùs czôrnégò chłopa – zemścić się.

czôrny jak smòła...
czôrnô gapa
jak diôbéł...

czôrnô
deska

– kruk

czôrnô kùchniô
– komin do wędzenia

kò

– wędzarnia w chacie kaszubskiej

mi

niô

rz.

..

jak

pik

...

jak

czôrnô jizba

Aùtorka: Marta Maszota

Bernard Sychta „Słownik gwar kaszubskich” 1967 (tom I, s. 149 – 151)
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