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Gduńsk je nôcëdowniészim miastã na swiece...  
– wspòmink ò Pawle Adamòwiczu, Prezydence Gduńska

Aleksandra Dzãcelskô-Jasnoch Klasë strzédny szkòłë
(3 gòdzënë ùczbòwé)

Céle ùczbë
•	 pòznanié	wiadë	ò	żëcym	a	smiercë	Pawła	

Adamòwicza
•	 pòznanié	 infòrmacjów	tikającëch	sã	dzejaniô	Pawła	

Adamòwicza	dlô	kaszëbsczi	sprawë
•	 czëtanié	 i	 analizowanié	 wëjimkù	 Żëcégò i przigód 

Remùsa	Aleksandra	Majkòwsczégò
•	 rozmienié,	dlôcze	Gduńsk	je	historiczną	stolëcą	Ka-

szëb
•	 rozwijanié	ùmiejãtnosców	jãzëkòwëch
Metodë robòtë
•	 kôrbiónka	z	całą	klasą	i	w	karnach
•	 robòta	w	karnach
•	 prôca	z	lëteracczim	tekstã	i	Internetã
Fòrmë robòtë
•	 z	całą	klasą
•	 w	karnach
Materiałë didakticzné
•	 òdjimczi,	ksążczi	i	materiałë	ò	Gduńskù
•	 wëjimczi	Żëcégò i przigód Remùsa
•	 kôrtë	z	pëtaniama	do	robòtë	w	karnach
•	 òdjimczi	 z	 Gduńska	 w	 żałobie	 pò	 smiercë	 Pawła	

Adamòwicza
•	 kôrtczi	ze	slédnyma	słowama	Prezydenta	Gduńska
•	 kómpùter	i	projektor
•	 Internet	(mòże	realizowac	ùczbã	w	kómpùtrowi	zalë	

abò	robòta	w	karnach	mòże	bëc	zrobionô	z	pòmòcą	
ùczniowsczich	mòbilków	z	dostãpã	do	Internetu)

•	 słowôrze	kaszëbsczégò	jãzëka
•	 tôfla
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CYG ÙCZBË

Wstãpny dzél

1.	 Szkólny	 kôrbi	 z	 ùczniama	 na	 témã	Gduńska.	Mòże	
przëniesc	 na	 ùczbã	 materiałë,	 ksążczi	 a	 òdjimczi	
sparłãczoné	 z	 Gduńskã,	 tedë	 szkòłownicë	 òbzérają	
materiałë	òbczas	kôrbiónczi	i	pòjôwiają	sã	nowé	ùdbë	
w	diskusji.
Bédënczi	 pitaniów: Jaczi je Gduńsk? Jaczé znóné 
historiczné môle tam są? Dlôcze je to historicznô stolëca 
Kaszëb? Zgôdzôta sã, że je to stolëca? Wedle was Gduńsk 
je miastã òtemkłim, w chtërnym swój môl do żëcô mògą 
nalezc rozmajiti lëdze? Jak rozmiejeta nazéwanié Gduńska 
miastã wòlnotë i solidarnoscë? 
2.	 Szkólny	 dôwô	 kòżdémù	 ùczniowi	 wëjimk	 z	 Żëcégò 
i przigód Remùsa	 i	 zadôwô	 dwa	 sparłãczoné	 ze	 sobą	
pëtania:	Dzysô më téż mòżemë  miec taczi òbrôz Gduńska, 
jaczi je òpisóny przez Aleksandra Majkòwsczégò? Jak 
më terô zdrzimë na to, co widzymë òczama Remùsa? 
Szkólny	 wëbiérô	 chãtnëch	 ùczniów	 do	 głosnégò	
czëtaniô,	a	wszëtcë	szukają	w	teksce	òdpòwiedzë	na	
pëtania.	
Pierszé miasto, gdzem sã zatrzimôł, béł Gduńsk. Schòdzą 
sã tam przez dużą wòdã òkrãtama lëdze ze wszëtczich 
strón swiata. A kòżdi z nich mô głowã pełną swòjim hańdlã. 
Dlôtegò mie sã nie dzëwilë tak, jak Trąba mie strasził. Bò 
pòwiôdôł òn mie w Lëpnie, że kòżdégò, chto pierszi rôz 
przińdze do Gduńska, zaprowadzą na rôtësz, gdze mùszi 
Krësztofa kùsznąc. Òde mie nicht taczi ceremónii nie 
żądôł, chòc jem przekarowôł przez Zeloną Brómã Dłudżim 
Rénkã jaż do Wësoczi Brómë. Na tëch ùlëcach nie widzôł 
jô nikògò òbleczonégò jak jô: w mòdri wãps fòliszowi 
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i mùcã z czôrnym barankã. Alem za to ùzdrzôł całé mãdlë 
żëdów w dłudżich ferezjach i z taką ùrodą, jakbë przed pół 
gòdzëną Pana Jezësa ùkrziżowelë. Króm nich pôdł mie 
w òczë pòstawiony za żelôzną kratą nadżi bóżk pògańsczi, 
tcony bodôj przez gduńszczón jak swiãti. Ale jô rozmiôł, że 
òni gò sobie z bùchë pòstawilë, bò ten bóżk mô znaczëc 
jich władzã na mòrzu, a ne òsce w jegò rãkù władzã nad 
rëbim swiatã. Kò procëm gòłégò bóżka i pejsatëch żëdów ni 
miôł jem sã co wstidzëc, òbzérôł jem z wiôlgą czekawòscą 
te wësoczé mùrë i wieże, ò chtërnëch mie cëda òpòwiôdôł 
ksądz Paweł na Glónkù. Wkół sebie czuł jem cëzą mòwã, 
jakbë to nie bëła stolëca Kaszëb, le jaczé cëzé miasto. Ale 
czedëm zakarowôł wedle Mùtławë na Rëbi Rénk, tej jô 
ùzdrzôł swòjich i jich gôdkã rozmiôł. Tam przë bùlwarkù 
stojałë szkùtë z brunyma żôglama, chtërne wiozłë rëbë 
z Hélu i ze sztrądu. A na Targù Kaszëbsczim widzôł jem 
bracy z lądu. Zrobiło mie sã cepło kòl serca òd redoscë, 
że w tim miesce, założonym przez naszich ksążãt 
kaszëbsczich, mòwa nasza jesz do nédżi nie wëmarła” 
(s.	362–364).

3.	 Szkólny	 kôrbi	 z	 ùczniama	 ò	 wëjimkù	 romana	 i	 razã	
pòrównëją	dôwny	Gduńsk	z	dzysészim	Gduńskã,	szëkającë	
przédno	wspólnëch	 znanków	 [np.	 czedës	 i	 dzysô	 je	 tam	
fùl	lëdzy	i	gôdô	sã	rozmajitima	jãzëkama,	w	niechtërnëch	
placach	czëc	kaszëbiznã].
4.	Szkólny	dzeli	ùczniów	na	karna,	chtërne	zapisëją	swòje	
ùdbë	 na	 pëtanié,	 jaczé	 szkólny	 zapisëje	 na	 tôflë:	
Za co i dlôcze mòże kòchac Gduńsk? Wôżné	 je,	 cobë	
òdpòwiedzë	tikałë	sã	rozmajitëch	kategóriów,	jak	zabëtczi,	
kùltura,	historiô,	prziroda	ëtd.	Szkòłownicë	robią	w	karnach,	
a	 szkólny	mònitorëje	 robòtã.	Pòmòcą	dlô	ùczniów	w	tim	
zadanim	mògą	sã	stac	materiałë	ò	Gduńskù,	jaczé	szkólny	
mô	przëniosłé	na	ùczbã.
5.	 Szkólny	 rôczi	 ùczniów	 do	 przeczëtaniô	 swòjich	
ùdbów.	 Kòżdé	 karno	 wëbiérô	 òsobã,	 chtërna	 bãdze	
czëtac,	 i	 je	 to	 leżnosc	 do	 pòrównaniô	 òdpòwiedzów.	
Wôrt,	bë	szkólny	przërównôł	Gduńsk	do	Môłi	Tatczëznë	
i	zapitôł,	czë	wedle	ùczniów	je	cos	taczégò,	jak	gduńskô	
swiąda	i	dlôcze	je	abò	ji	ni	ma.
6.	Szkólny	wprowôdzô	w	témã	ùczbë.
Wiele lëdzy kòchało i kòchô Gduńsk. Baro czãsto mòże 
ùczëc, że chtos je gduńszczanã, i je to rzekłé z bùchą 
a miłotą do swòjégò miasta. Na gwës Gduńsk béł głãbòk 
w sercu sp. Prezydenta Gduńska Pawła Adamòwicza – 
nawetka jegò białka gôda, że dzelił miłotã pòmidzë rodzënã 
a Gduńsk. 
Szkólny	zapisëje	témã	na	tôflë,	a	ùczniowie	w	zesziwkach.

ROZWIJNY DZÉL

7.	 Szkólny	 tłomaczi,	 że	 ùczba	 bãdze	 sã	 tikała	 sp.	
Prezydenta	 Gduńska	 Pawła	 Adamòwicza,	 chtëren	
ùkòchôł	Gduńsk	i	całé	swòje	dorosłé	żëcé	sparłãcził	
z	 prôcą	 dlô	 tegò	 gardu,	 a	 chtëren	 òstôł	 smiertelno	
reniony	òbczas	finału	WÒSP.
8.	Szkólny	dzeli	ùczniów	na	karna	(wedle	swòji	ùdbë	i	lëczbë	
szkòłowników	w	klase)	 i	rozdôwô	pëtania,	na	jaczé	karna	
mają	 nalezc	 òdpòwiedzë.	 Jeżlë	 ùczba	 je	 w	 kómpùtrowi	

zalë,	to	ùczniowie	kòrzëstają	z	kómpùtrów	pòłączonëch	
z	Internetã,	a	jeżlë	nié,	tej	z	sécë	w	swòjich	mòbilkach.
Waszim zadanim je nalezc i zapisac w zesziwkach 
òdpòwiedzë na pëtania, jaczé słëchają waszémù karnu. 
Wiadła nót je nalezc w Internece, le miéjta starã, cobë 
nalezc jinszé starnë niżlë Wikipediô, na przikłôd starnë 
doticzącé kaszëbiznë. Zapiszta òdpòwiedzë pò kaszëbskù. 

Karno I – Żëcé Pawła Adamòwicza

Gdze	i	czedë	sã	ùrodzył?
Skądka	pòchôdają	jegò	rodzëce?	
Gdze	sã	ùcził	i	co	sztudérowôł?
Jak	wëzdrzałë	jegò	spòlëznowé	dzejania	òbczas	
sztudiów?
Co	robił	w	samòrządzenie?	
Òd	czedë	béł	Prezydentã	Gduńska	i	co	starôł	sã	
robic	dlô	Gduńska?	
Jak	wëzdrzało	jegò	priwatné	żëcé?

Karno II – Smierc Pawła Adamòwicza i żałoba  
w Gduńskù/ Pòmòrsce/ Pòlsce
Gdze	i	czedë	òstôł	zaatakòwóny?
Jak	wëzdrzała	biôtka	dochtorów	ò	jegò	żëcé?
Czedë	ùmarł	i	jakô	bëła	przëczëna	jegò	smiercë?
Jaczé	bëłë	reakcje	Gduńska/	Pòmòrsczi/	Pòlsczi	na	
jegò	smierc?
Jak	długò	warała	żałoba	pò	nim?		
Jak	Gduńsk	òddzãkòwôł	sã	ze	swòjim	Prezydentã?
Jak	wëzdrzałë	pògrzebòwé	ùroczëstoscë?
Gdze	je	pòchòwóny	i	dlôcze	prawie	tam?

Karno III – Paweł Adamòwicz a Kaszëbi
Jak	wëzdrzała	jegò	wespółrobòta	z	Kaszëbama?
Jak	jich	traktowôł	i	co	ò	nich	gôdôł?
Co	Kaszëbi	mù	zawdzãcziwają?
Jak	òdnôszôł	sã	do	sprawë	kaszëbsczi	etnofilologie	
(ji	òtemkniãcô,	a	pòtemù	zagrôżbë	zamkniãcô)?
Jak	wëjasniwôł	swòjã	decyzjã	ò	pòstawienim	tôflów	
z	nôdpisã	„Gduńsk	stolëca	Kaszëb”?
Jak	Kaszëbi	òddzãkòwelë	sã	z	Prezydentã	Gduńska	
òbczas	żałobë?
Jak	wëzdrzała	Pùstô	Noc	przed	pògrzebã	
Prezydenta?*

 
* Szkólny	mòże	òdwòłac	sã	do	tekstu	ks.	Damiana	Klajsta	
pòd	titlã	„Pùstô	noc	–	pôłniô	żëcô”,	chtëren	ùkôzôł	sã	
w	lëstopadnikòwim	numrze	„Naji	Ùczbë”	(nr	9/2018).

9.	Szkólny	rôczi	ùczniów	do	òdczëtaniô	òdpòwiedzów	
i	 kôrbi	 z	 nima	 ò	 nich.	W	 tim	 czasu	 zadanim	 kòżdégò	
ùcznia	 je	 téż	 słëchanié	 wszëtczich	 òdpòwiesców	
i	 zapisanié	 pòd	 témą	 ùczbë	 w	 zesziwkù	 przënômni	
piãc	 rozmajitëch	 infòrmacjów	 z	 òdpòwiedzów	 jinszich	
karnów	niż	to,	do	chtërnégò	nôleżôł.		
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10.	Szkólny	pòkazëje	òdjimczi	z	Gduńska	òbczas	żałobë	
i	kôrbi	z	ùczniama	ò	placach	i	wëdarzeniach	sparłãczonëch	
z	żałobą,	jaczé	je	widzec	na	òdjimkach.
Bédënczi	pitaniów: A czëlë wa ò tim? Bëlë wa we Gduńskù 
w tim czasu? Jak wa zareagòwelë na wiadło ò atakù 
na Prezydenta Gduńska i co wa czëlë, czedë òn ùmarł? 
Co mëszlita ò òddzãkòwanim sã gduńszczan z Pawłã 
Adamòwiczã? Jaczé je wasze zdanié ò ti żałobie? Dlôcze 
Kaszëbi tak baro przeżiwëlë smierc Prezydenta Gduńska?

11.	Szkólny	gôdô	szkòłownikóm,	że	westrzód	òdjimków,	
chtërne	 òni	 prawie	 òbezdrzelë,	 kòżdi	 z	 nich	 mô	 so	
wëbrac	 jeden	 i	 wëmëslëc	 do	 niegò	 pasowny	 titel.	
Mòże	 tu	wëzwëskac	słowôrze.	Szkólny	sprôwdzô	title	
i	pòmôgô	ùcznióm,	jak	je	nót	(w	tim	zadanim	mùszi	dac	
bôczenié	na	pisënk).	Pòtemù	kòżdi	szkòłownik	zapisëje	
swój	titel	na	tôflë,	je	to	téż	czas	na	prôcã	nad	pisënkã	
i	przëbôczenim	jegò	reglów.
12.	Szkólny	kôrbi	z	ùczniama	ò	kòżdim	titlu,	równoczasno	
pòkazëjącë	 òdjimk,	 ò	 jaczi	 jidze,	 aùtór	 kòżdégò	 titla	
mùszi	gò	ùdokôzac	(wëtłomaczëc).

KÙŃCOWI DZÉL

13.	 Szkólny	 rôczi	 do	 wësłëchaniô	 piosenczi,	 chtërna	
òstała	symbòlã	żałobë	pò	smiercë	Pawła	Adamòwicza	–	
The sound of silence	(pò	kaszëbskù:	Zwãk cëszë),	napisóny	
kòl	 1964	 rokù	 przez	 Paula	 Simona,	 a	 we	 Gduńskù	
òdtwòrzony	 14	 stëcznika	 òbczas	 Marszu	 Milczeniô	
w	 wersje	 wëkònóny	 przez	 karno	 Disturbed.	 Szkólny	
włącziwô	 mùzykã	 z	 kómpùtra	 (spiéwã	 w	 rozmajitëch	
wëkònaniach	jidze	nalezc	na	YouTube).
14.	 Szkólny	 zachãcywô	 ùczniów	 do	 przetłomaczeniô	
piosenczi	 z	 jãzëka	 angelsczégò	 na	 kaszëbsczi.	 Bãdze	
to	domôcô	robòta	dlô	chãtnëch	na	dodôwkòwą	òcenã.	
Jeżlë	 szkólny	 nie	 znaje	 angelsczégò	 tak	 dobrze,	 cobë	
sóm	mógł	sprôwdzëc	tłomaczënczi,	to	mòże	pòprosëc	ò	
pòmòc	szkólnégò	tegò	jãzëka	w	swòji	szkòle.
15.	Szkólny	pisze	na	tôflë	(abò	pòkazëje	na	projektorze)	
slédné	słowa	Pawła	Adamòwicza,	a	ùczniowie	dostôwają	
je	 na	 kôrtkach	 do	 wklejeniô	 w	 zesziwkach	 pòd	 témą	
ùczbë.	Szkólny	kôrbi	z	ùczniama	ò	znaczenim	tëch	słów,	

Òdjimczi:	ADJ
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Mòja ùlëdónô ksążka

Róbert Kloskòwsczi 
Dorota Miszewskô

Klasa IV spòdleczny szkòłë
(2 gòdzënë ùczbòwé)

apartno	 w	 kònteksce	 smiercë	 Prezydenta	 Gduńska.	
Pò	 całi	 ùczbie	 szkòłownicë	 kôrbią	 ò	 témie	 ùczbë	 i	 ji	
znaczenim.

 
Gduńsk je szczëri, Gduńsk dzeli sã dobrã, Gduńsk chce 

bëc miastã solidarnoscë. Za to wszëtkò serdeczno 
wama dzãkùjã, bò –na ùlëcach, placach Gduńska – 

dôwelë wa dëtczi, wa bëlë wòlontérama. 
To je cëdowny czas dzeleniô sã dobrã. Jesta kòchóny. 

Gduńsk je nôcëdowniészim miastã na swiece. 
Dzãkùjã Wama!

 
Tłom.	ADJ

16.	 Jakno	domôcą	 robòtã	 dlô	wszëtczich	 szkòłownicë	
mają	 za	 zadanié	 napisac	 krótczi	 tekst,	 chtëren	 mdze	
zaczënac	 sã	 òd	 słów:	 14 stëcznika 2019 rokù pãkło 
serce Gduńska. 
Bôczënk:	Szkólny	mòże	pò	ti	ùczbie	zachãcëc	ùczniów	
do	szëkaniô	wiadłów	ò	òsobach,	chtërne	nadzwëkòwò	

kòchałë	 Gduńsk	 (np.	 profesór	 Jerzi	 Samp	 abò	 Günter	
Grass),	 i	 rôczëc	 do	 przërëchtowaniô	 mùltimedialny	
prezentacje	 ò	 nich.	 Pòstãpną	 ùdbą	 je	 wëkòrzëstanié	
przemòwë	 òjca	 Ludwika	Wiszniewsczégò	wëgłoszony	
òbczas	 mszë	 swiãti	 pògrzebòwi	 w	 intencje	 Pawła	
Adamòwicza	 –	 na	 przëmiar	 mòże	 jã	 tłomaczëc	 na	
kaszëbsczi	wespół	z	ùczniama	i	tak	czwiczëc	pisënk.

Céle ùczbë
Szkòłownik:
•	 samòstójno	 wëpòwiôdô	 zdanié	 zaczinającé	 sã	 òd	

słów:	Mòja ùlëdónô ksążka to…,
•	 rozmieje	czëtac	i	òdpòwiadac	na	pëtania,
•	 ùkłôdô	prosté	pëtania,
•	 òpòwiôdô	pò	kaszëbskù	dzéle	ksążczi	przeczëtóné	

w	jãzëkù	pòlsczim	i	kaszëbsczim,
•	 pòznaje	słowiznã	sparłãczoną	z	wëdôwanim	ksążczi:	

tłomaczënk, skaszëbic, wëdôwk, wëdôwizna, malënczi, 
heroj, aùtór, titel, akcjô,

•	 òpisëje,	kògò	abò	co	widzy	na	òbkłôdce	ksążczi	(chto	
to	je,	co	robi,	jaczé	mô	ruchna/	òbleczenié,	w	jaczich	
farwach	itp.),

•	 w	 karnie	 twòrzi	 ksążkã,	 chtërnã	 razã	 ze	 swòjima	
drëchama	prezentëje	przed	całą	klasą	(òpisënk),

•	 ùtrwaliwô	czëtanié	i	przërëchtowùje	sã	do	ùdzélu	
w	 akcji	Czëtôj dzecóm pò kaszëbskù abò	Kaszëbsczé 
bajania.

Metodë i fòrmë robòtë
•	 robòta	 nad	 znaczenim	 wërazu	 z	 wëkòrzëstanim	

òdjimków	(metoda	,,pòkôż,	co	to	je”)
•	 kôrbienié	pòd	czerënkã	szkólnégò
•	 przërëchtowanié	ksążeczczi	(w	karnach)
•	 prezentacje	szkòłowników

Didakticzné strzódczi
•	 òdjimczi	 òbkłôdków	 ksążków	 i	 òdjimczi	 titlowëch	

starnów:	 J.	 Brzechwa,	 Akademia Pana Kleksa;	 A.A.	
Milne,	Miedzwiôdk Pùfôtk;	D.	Stanulewicz,	Balbina 
z IV B

•	 jasnofarwné	kôrtczi	A4,	nożiczczi

Bibliografiô
A.A.	Milne,	Miedzwiôdk Pùfôtk, tłom.	B.	Ùgòwskô,	Wy-
dawnictwo	ZKP,	Gduńsk	2015.
D.	Stanulewicz,	Balbina z IV B, tłom.	B.	Ùgòwskô,	Wy-
dawnictwo	ZKP,	Gduńsk	2015.
J.	Brzechwa,	Akademia Pana Kleksa,	Wydawnictwo	Greg,	
Kraków	2013	(lub	inne	wydanie).
J.	Brzechwa,	Brzechwa dzecoma, tłom.	Tómk	Fópka,	Wy-
dawnictwo	Oskar,	Gduńsk	2014.

Wiôldżi	Céch	Miasta	Gduńska	



NAJÔ ÙCZBA, NUMER 3 (125), DODÔWK DO „PÒMERANII” V

KLASA IV SPÒDLECZNY SZKÒŁË

CYG ÙCZBË

Wstãpny dzél

Prezentacjô òbkłôdków  i kôrbiónka z całą klasą
Szkólny	na	mùltimedialny	tôflë	prezentëje	trzë	òbkłôdczi	
ksążków,	chtërne	szkòłownicë	znają.
Bôczënk:	 Ne	 ksążczi	 mdą	 brëkòwné	 na	 ùczbie,	 żebë	
czëtac	jich	titlową	i	redakcjową	starnã.

Szkólny	 prowadzy	 gôdkã	 ò	 ksążkach,	 jich	 titlach,	
òdjimkach	na	òbkłôdkach	ëtd.
Zdrzita tuwò, na tôflã. Co wa widzyta na òbkłôdkach tëch 
ksążków? Przeczëtôjta title tëch ksążków. 
Co widzyta na ti òbkłôdce? Znajeta Balbinã z IV B? Gdze sã 
dzeje akcjô? Jakô je Balbina?
Chto znaje ksążkã ò titlu Miedzwiôdk Pùfôtk? A co tuwò wi-
dzysz na òdjimkù? Chto je ji aùtorã? Gdze sã dzejają przigòdë 
Miedzwiôdka Pùfôtka?
A chto czëtôł tã trzecą ksążkã [Akademia Pana Kleksa]? Co 
widzysz na òdjimkù? Chto je ji przédnym herojã? Chto napi-
sôł tã ksążkã?	Czim sã ta ksążka różni òd dwùch pòòstałëch, 
wczasni pòkazywónëch? Bãdzemë szëkac rozmajitëch różni-
ców midzë tima ksążkama.

Bédënczi	 dlô	 szkólnégò	 (pòsobica	 nalôżaniô	 różniców	
nie	je	wôżnô):
1.	Szkòłownicë	bë	mielë	sã	dozdrzec	na	pòczątk,	że	trze-
cô	ksążka	je	wëdónô	pò	pòlskù,	a	dwie	wczasniészé	pò	
kaszëbskù,	tedë	bë	mógł	sã	zając	sprawą	tłómaczeniô	–	
chto	tłomacził	jaką	ksążkã	i	z	jaczich	jãzëków.	
2.	Pò	tim	bë	mógł	ùczniów	pëtac	dali,	 tj.	 szëkac	 jinëch	
apartnosców,	mòże	chtos	sã	dozdrzi,	że	są	w	nich	rozma-
jiti	bòhaterowie	–	w	pierszi	i	drëdżi	ksążce	titlowi	heroj	to	
je	jedna	òsoba:	bòhaterka	i	bòhater,	a	w	trzecy	–	karno	
lëdzy.
3.	Mòże	ùczniowie	dozdrzą	sã	téż	trzecy	różnicë,	tj.	tegò,	
w	jaczi	personie	są	pisóné	te	trzë	ksążczi:	że	w	Miedzwiôdkù 
Pùfôtkù i	Balbinie z IV B òpòwiésc	je	w	pierszi	perso-
nie,	a	trzecô	ksążka	òsta	napisónô	w	trzecy	personie.
4.	Czwiôrtô	różnica	je	takô,	że	przédnym	herojã	Balbinë 
z IV B je	dzéwczątkò,	a	pòòstałëch	–	knôpi.
5.	Piątô	różnica	je	w	titlach:	w	titlu	Akademie Pana Kleksa 
je	môl,	w	jaczim	òdbiwô	sã	akcjô,	a	jinszé	ksążczi	w	titlu	
mają	miono	przédnégò	heroja.

Jak bë wëzdrzôł titel ksążczi Akademia Pana Kleksa  
w kaszëbsczim jãzëkù? Mòże bëc czile ùdbów.
[np.	Akademiô	Wastë	Kleksa]

Szkólny	pitô	sã	ùczniów	ò	 jich	ùlëdóną	ksążkã:	Jakô je 
twòja ùlëdónô ksążka? Rzeknij ò ksążce, jaką jes przeczëtôł/ 
przeczëtała w slédnym czasu...

Szkólny	 zapisëje	 na	 tôflë	 temat	 ùczbë:	Mòja ùlëdónô 
ksążka.

ROZWIJNY DZÉL

Pòznanie słowiznë sparłãczony z òbkłôdką ksążczi  
i kôrbiónka w pôrach
Szkólny	 na	 mùltimedialny	 tôflë	 prezentëje	 pòstãpny	
òdjimk	 –	 titlowi	 stronë	 ksążczi	Brzechwa dzecoma Jana	
Brzechwë	i	zadaje	pëtania	tikające	sã	tegò	òdjimka.

Zdrzëta terô tuwò, na tôflã. To òbkłôdka ksążczi Jana 
Brzechwë. Co w ni taczégò je? [Wiérzte]. Chto znaje jaką 
wiérztã Jana Brzechwë? Leno pò kaszëbskù! 
Szkólny	 rôczi	 do	 zadôwaniô	 so	 w	 pôrach	 pëtaniów	
tikającëch	sã	redakcyjny	starnë.	Jeden	ùczéń	wëmësliwô	
pëtanié,	a	drëdżi	na	nie	òdpòwiôdô,	a	pózni	je	zamiana.	
Do	 pòmòcë	 szkólny	 zapisëje	 na	 tôflë	 nowé	 słowa:	
tłomaczënk, skaszëbił, wëdôwk, wëdôwizna, malënczi, 
heroj/ bòhater, aùtór, titel, akcjô. Jeżlë	 ùczniowie	 nie	
rozmieją	 tëch	 słów,	 szkólny	 je	 jima	 wëjasniwô	 przë	
ùżëcym	 przikładów	 w	 zdaniach,	 le	 nie	 tłomaczi	 na	
pòlsczi	jãzëk.
Przikładowé	pëtania	w	pôrach:	Chto je aùtorã ti ksążczi? 
Jaczi òna mô titel? Chto jã skaszëbił? Chto je aùtorã 
malënków? Jakô wëdôwizna jã wëdała?	Gdze i w jaczim 
rokù na ksążka òstała wëdónô?	

Robòta w karnach (jeżlë karno szkòłowników je môłé, to 
robòta indiwidualnô)
Szkólny	 dzeli	 szkòłowników	 na	 karna	 i	 dôwô	 ùcznióm	
dwie	farwné	kôrtczi	A4.

Zrobima terô z nëch kôrtków ksążczi!



NAJÔ ÙCZBA, NUMER 3 (125), DODÔWK DO „PÒMERANII”VI

KLASA IV SPÒDLECZNY SZKÒŁË

Krok 1
Òbëdwie kôrtczi mùszi zdżąc na pół i tedë na zdżãcu kòżdi 
z nich zaznaczëc nokcã (z dwùch strón kôrtczi), gdze je 
2 cm òd brzegù. 

Krok 3
Kôrtkã	z	dwùma	wëcãcama	z	bùtna	zwijómë	w	rulon	wzdłuż	kôrtczi	i	wkłôdómë	ten	rulon	w	bënowi		wëcãcé	
drëdżi	kôrtczi	tak,	żebë	wëszła	ksążka	(z	dwùma	òbkłôdkama,	jedną	kôrtką	na	titlową	i	redakcyjną	starnã	i	z	jesz	
jedną	kôrtką	we	westrzódkù,	do	jaczi	mòże	wklejic	wiérztã).

Krok 2
Jednã kôrtkã natniemë z dwùch strón òd bùtna (do môla, 
gdze je zaznaczenié nokcã), a drëgą - òd zaznaczeniów 
nokcã do bëna. 

Òdjimczi:	D.	Miszewskô
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Terô kòżdé karno dostónie jednã wiérztã,	 chtërną trzeba wklejic do waji ksążczi. Wajim zadanim je òdgadnąc titel ti 
wiérztë, zaprojektowac òbkłôdczi i dofùlowac wiadła tikającé sã redakcyjny starnë, leno nie zabôczta, że to wa jesta 
aùtorama òbkłôdczi, malënków itp. 

Wiérztë	do	wëbiérkù:
„Wasto	Tigrisu	,	cëż	je	czëc?”
„Nick.	Jimrotno	mie	je”.
„Nie	chcelë	Wë	bë	z	klôtczi	ti	wińc?”
„Pewno.	Przënômni	bëm	Wastã	zgrizł!”

Sztrus	ze	strachù
Schòwac	głowã	w	piôsk	pòtrafi
Tej	gò	skãczkã	pòzéwają
A	do	te	niese	jaja	wiôlgòscë	sztruségò	jaja.

Lësy	òjc	je,	stark	téż	lësy
Lësy	ògón	–	to	mój	spòsób
A	jô	sóm	jem	lësy	lës
Biôj	le	précz,	bò	chcã	cã	zjesc.

„Papùżkò,	papùżkò.
„Rzekni	mie	co	na	ùszkò”.
„Nick	nie	rzeknã,	bò	jes	plesta”
„Wëklapiesz	kòżdémù,	kògò	pòtkôsz”.

Dôjta	le	przedstawic	sobie:
Żuber	w	swi	jistny	òsobie
Niech	sã	pòkôże	pón	żuber
I	jegò	mùnie	gùbël!

Dzëk	je	dzëczi,	złi	je	dzëk,
Dzëk	mô	baro	òstré	kłë.
Chto	pòtikô	w	lasu	dzëka,
Ten	na	drzewò	chùtkò	nëkô.

Sedzy	sroka	na	dzerdzy
I	twierdzy,
Że	cëczer	je	słony,
Że	mrówka	je	wikszô	òd	wronë,
Że	wòda	sëchô	je	w	mòrzu,
Że	wół	òd	mùchë	mni	wôżi,
Że	mlékò	czerwiony	je	farwë,
Że	znija	ògònã	łapsô	(...)

Z	kąpielów	kòżdi	kòrzëstô,
A	mùcha	chcała	bëc	czëstô.
Sã	kãpa	w	niedzelã	w	smòle,
W	pòniedzôłk	znowù	w	rosole.
W	czerwionym	we	wtórk	tej	–	winie,
A	we	strzodã	za	to	–	w	czarninie,
A	tedë	we	czwiôrtk	–	w	bigòsu,
W	piątk	–	w	tatarsczim	–	zôs	–	zósu,
W	sobòtã	–	w	sokù	z	mòrelë...
Cëż	dôwa	ji	taczé	kąpiele?
Cëż	dô	te?	Jiscenié	dało,
Bo	wëczapónô	je	całô,
Na	mëslã	ji	nie	przëchòdzy,
Żebë	wëkãpac	sã	w	wòdze.

Za 10 minut bãdã rôczëc waju, bë kòżdi z was wëstąpił przed 
resztą klasë i òpòwiedzôł ò swòji ksążce, jak wa bë bëlë na 
Tôrgach Kaszëbsczi Ksążczi, chtërne są òrganizowóné rok 
w rok òb lato w Kòscérznie. 

Pòdrechòwanié robòtë
Szkólny	 rôczi	 szkòlôków	do	pòdzeleniô	 sã	brzadã	 swòji	
prôcë	z	jinszima.	
Dzysô tuwò mómë Tôrdżi Kaszëbsczi Ksążczi. Kòżdé kar-
no mùszi zaprezentowac swòjã ksążkã tak, żebë chtos jin-
szi jã chcôł wząc dodóm. Rôczã wszëtczich do prezentacji 
[òpisënk	ksążeczczi	razã	z	przeczëtanim	głosno	wiérztë].

KÙŃCOWI DZÉL
Szkólny	razã	z	ùczniama	robi	klasową	gazétkã,	do	chtërny	
rëchli	przërëchtowôł	titel:	Tôrdżi Kaszëbsczi Ksążczi.

Malënk:	A.	Majkòwskô



Bernard Sychta „Słownik gwar kaszubskich” 1973 (tom VI, s. 274–275)

Nasze żëto je ju dosc żôłté, 
ale waje je jesz żôłtszé/żôłtkszé/żôłcészé.

Żôłtoch – warstwa nieurodzajnego żółtego piasku.

jak wòsk...

jak cytróna...

Pòmalowac na żôłto.

jak kanark...

ŻÔŁTÔ CHÒROSC

żółtaczka

Nasze jabka ju sã robią żôłtawé, 
mòżemë je zjic/zjąc.
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