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Klasë IV–V spòdleczny szkòłë
(2 gòdzënë ùczbòwé)

Paùlëna Wãserskô

Kôrta wanogów kaszëbsczégò ricerza Remùsa
Céle ùczbë
• pòznôwanié nazwów wsów i gardów na Kaszëbach
• pòznôwanié kôrtë/ mapë Pòlsczi, a òsoblëwie
Kaszëb
• pòznôwanié zabëtków i widzałëch bùdinków
z kaszëbsczich gardów i wsów
• ùtrwalenié nazwów czerënków swiata
• ùtrwalenié alfabeticzny pòsobicë
• ùtrwalenié wëmòwë zwãków zapisónëch lëtrama ã,
é, ë, ô, ò, ù
Metodë robòtë
• wëszukiwanié gardów i wsów na kôrce Pòlsczi
• robòta z farwnyma kôrtkama, na chtërnëch òstałë
zapisóné nazwë gardów i wsów na Kaszëbach
• robòta z tekstã (cëché a głosné czëtanié, rozmienié
tekstu)
• zaznacziwanié wanogów Remùsa rozmajiti farwë
nitkama na kôrce Pòmòrzô
Didakticzné pòmòce
• wiôlgô kôrta Pòlsczi
• kôrta Pòmòrzô namalowónô na wiôldżim kartonie
z zaznaczonyma kropkama gardama i wsama
(taczima, jak na farwnëch kôrtkach)
• farwné kôrtczi z napisónyma nazwama kaszëbsczich
wsów i gardów (co nômni tëlé nazwów, wiele je
ùczniów na ùczbie)
• rozmajité numrë pismiona „Pomerania” + dwa abò
trzë jiné kaszëbskòjãzëkòwé pismiona
• articzel* – Janusz Kowalski, Moje czytanie Remusa,
[w:] „Pomerania” nr 7–8/1988, s. 44–45
• szpilczi z farwnyma, plastikòwima główkama
• grëbé farwné nitczi
• pachôłczi (słupczi z gimnasticzny zalë)
* Articzel mòże nalezc w cyfrowi wersje cządnika np. na
starnie Bôłtëcczi Cyfrowi Biblioteczi (Bałtycka Biblioteka
Cyfrowa): bibliotekacyfrowa.eu

CYG ÙCZBË
Czwiczenié 1
Szkólny mô przërëchtowóné kôrtczi, na chtërnëch òstałë
zapisóné (pò jedny na kôrtce) kaszëbsczé nazwë gardów
i wsów na Kaszëbach. Kôrtczi leżą na łôwce zapisóną starną
do dołu. Wëbróny przez szkólnégò chãtny ùczéń (tj. taczi,
chtëren sã zgłosy) losëje kôrtkã. Szkólny tłomaczi, w jaczi
spòsób mô òpòwiadac ò wëlosowóny nazwie.
Szkólny: Co je napisóné na kôrtce?
Ùczéń: Tuwò [Na kôrtce] je napisóné (np.) Bëtowò. (Ùczéń
pòkazëje pòòstałima nazwã. Wszëtcë pòwtôrzają
głosno słowò BËTOWÒ).
Szkólny: Co to je Bëtowò?
Ùczéń: Mëszlã, że Bëtowò to miasto na zôpadnëch Kaszëbach/
stolëca Gôchów/ stolëca bëtowsczégò pòwiatu ëtd.
Szkòłownik mô nalezc wëlosowóny gard na kôrce Pòlsczi,
a pózni przërzeszëc kôrtkã ze słowã do pasowny kropczi
na kartonowi kôrce. Ùczéń mô starã przeczëtac sóm
słowò z kôrtczi. Szkólny bôczi, bë nazwa òstała dobrze
przeczëtónô. Mòże téż pëtac pòòstałëch szkòłowników
ò pòcwierdzenié pòprawnoscë czëtónëch słów.
Bôczënk: Òznaczenié Ia, Ib ëtd. je wôżné w dalszim
cygù ùczbë.
Ia

Ib

KÒSCÉRZNA
LËPNO
ZWADA
WIELÉ
GLÓNK
WËSOCZÉ ZÔBÒRË
ROTEMBARK
WEJROWÒ

SZËMÔŁD
MIŁOSZEWÒ
MIROCHÒWSCZI LAS
JEZORO KŁĄCZNO
WÃSORË

Malënk: Joanna Koźlarska
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KLASË IV–V SPÒDLECZNY SZKÒŁË
II
KÔRSËNO
MÃCËKÔŁ
CHÒNICE

IV
WDZYDZE

III
GDUŃSK
PÙCK
KLËCZI
SMÔŁDZËNO
GŁÓWCZËCE
V
GÒSTOMIÉ
BÒRZESTOWÒ

Szkólny mòże wëbrac, chtërne nazwë są nôwôżniészé
i na ùczbie wëzwëskac blós jich dzél.
Czwiczenié 2
Szkólny rozdôwô szkòłownikóm rozmajité numrë
pismiona „Pomerania” i zachãcywô do jich przezdrzeniô.
Zadanim ùczniów je zapòznanié sã z cządnikã a jegò
temizną.
Czwiczenié 3
Na spòdlim tegò, co szkòłownicë mòglë òbôczëc
w cządnikù, zapisëją w zesziwkach swòje ùdbë, np.
cządnik, nôukòwé artikle, scenarniczi ùczbów itp. – mô
to bëc tpzw. mapa mëslów. Ùczniowie mògą wëzwëskac
słowarze abò pëtac szkólnégò ò kaszëbsczé słowa,
jaczé są jima brëkòwné do wëpòwiedzeniô sã. Szkólny
zapisëje ne słowa na tôflë.

Szkólny: Co jesz mòże nalezc w „POMERANII”?
Ùczéń: W „POMERANII” mòże nalezc nôùkòwé artikle.
Czwiczenié 4
Robòta z tekstã. Kòżdi ùczéń dostôwô swój tekst
– przepisóny przez szkólnégò articzel Janusza
Kòwalsczégò z pismiona „Pomerania” (wëjimczi
artikla napisóné w kaszëbsczim jãzëkù szkólny mùszi
pòdpòrządkòwac dzysdniowim reglóm pisënkù).
Nôprzód kòżdi szkòłownik czëtô tekst sóm dlô se,
cëchò. Pózni, pòsobicą, szkòłownicë czëtają tekst
głosno, zdanié pò zdanim.
Czwiczenié 5
Szkólny dzeli ùczniów na 6 karnów. Kòżdé karno zajimac
sã bãdze jiną wanogą (w teksce artikla wanodżi są
pòdzeloné, tj. Ia, Ib, II, III, IV, V) i dostôwô jedny farwë
nitkã, chtërną mùszi wëzwëskac do zaznaczeniô wanodżi
Remùsa na kartonowi kôrce – na spòdlim tekstu. Nitkama
szkòłownicë bãdą òwijelë szpilczi wskazëjącé  na pòsobné
etapë wanodżi Remùsa.
Bôczënk: Kôrta z artikla J. Kowalsczégò je pòmòcą
dlô szkólnégò do namalowaniô kôrtë na papiorze/
kartonie.
Czwiczenié 6
Szkólny mô przërëchtowóné ùkłôdónczi (pùzzle) z pòcãtëch
òdjimków rozmajitëch zabëtków (architektonicznëch)
z wëbrónëch gardów czë wsów. Ùczniowie razã, np. na
tëpichù w klase, mùszą z tëch dzélëków (pùzzlów) ùłożëc
òdjimczi bùdinków. Na spòdlim òpòwiôdaniô szkólnégò
mùszą pòtemù dopasowac bùdink do wsë abò gardu np.
Szkólny: Bróma Człëchòwskô nachôdô sã w gardze,
chtëren leżi na pôłniowëch Kaszëbach. Jak z tegò gardu
pòjedzemë w czerënkù mni wiãcy nordowò-pòrénkòwim, to
dojedzemë do Brus.

POMERANIA

Szkólny: Sztatura Józwë Wëbicczégò nachôdô sã w gardze,
chtëren leżi na wëstrzédnëch Kaszëbach. Jeżlë z tegò gardu
pòjedzemë w czerënkù nordowégò zôpadu, tej dojedzemë
do gardu, chtëren nazéwô sã Bëtowò.
Ùczniowie przërzeszają szpilkama òdjimczi
pasownëch gardów na kartonowi kôrce.  

do

Przikładë zabëtków a wôżnëch placów na kôrce Kaszëb:
Jakno pòdrechòwanié zadaniô szkòłownicë głosno
czëtają to, co òstało zapisóné na tôflë. Pózni szkólny
zadôwô pëtania kòżdémù szkòłownikòwi (pëtania mùszą
bëc tak stwòrzoné, żebë béł w nich zawarti wiãkszi dzél
òdpòwiedzë) np.
Szkólny: Co to je „POMERANIA”?
Ùczéń: „POMERANIA” to je cządnik/ gazéta/ miesãcznik,
pismiono...
Szkólny: Co mòże nalezc w tim cządnikù?
Ùczéń: W tim cządnikù mòże nalezc scenarniczi ùczbów,
òpòwiôdania itp.

II
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2. Sztatura Remùsa – Kòscérzna

5. Kamiané Krãdżi – Wãsorë

8. Mùzeùm Słowińsczi Wsë – Klëczi

3. Kalwaria – Wielé

4. Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi
Pismieniznë i Mùzyczi – Wejrowò

6. Neptun – Gduńsk

7. Sztatura Tónë Ôbrama – Pùck

9. Kaszëbsczi Etnografny Park m.
Tédorë i Izydora Gùlgòwsczich Wdzydze

Czwiczenié 7
Szkòłownicë zapisëją w zesziwkach temat, tj. Kôrta
wanogów kaszëbsczégò ricerza Remùsa.
Pòd tematã zapisëją téż wszëtczé pòznóné nazwë
gardów i wsów w alfabeticzny pòsobicë.
Czwiczenié 8
Jigra. Co bãdze pòtrzébné?
•
•
•

grëbô i długô blewiązka/ ruchna/ róbzaczi/
zabôwczi/ ksążczi/ zesziwczi/ spòrtowé szarfë
kôrtczi A4 z napisónyma nazwama wsów i gardów
pachôłczi

Zdrzódła òdjimków:
1. Brama_Człuchowska_2_commons.wikimedia.org_Matmatys_CC BY-SA 3.0 PL
2. Kościerzyna_pomnik_Remusa_commons.wikimedia.
org_Dawid_Galus_CC BY-SA 3.0
3. Powiat_kościerski_047_Wiele_kalwaria_commons.
wikimedia.org_Joymaster_domena_publiczna
4. Wejrowo_34_commons.wikimedia.org_CC BY-SA 3.0 PL
5. Wesiory_3_commons.wikimedia.org_Wolfgang_Paul_
domena_publiczna
6. Neptun_Gdańsk_commons.wikimedia.org_Wisnowy_
domena_publiczna
7. Puck09_commons.wikimedia.org_Stako_GFDL
8. PL-Kluki01_commons.wikimedia.org_T.D._ CC BY-SA 2.5
9. Wdzydze_mlyn_holender_commons.wikimedia.
org_Polimerek_GFDL

Mòże jã zrobic na pòdwòrzim przë szkòle, na bòjiszczu,
na hòlu abò nawetka w klase. To mô bëc pòspólnô
robòta drëchów z klase. Mòże to téż zrobic na przerwie,
żebë jiny szkòłownicë widzelë.
Ùczniowie nôprzód z pamiãcë mùszą stwòrzëc (ùłożëc
na zemi) nordową grańcã Pòlsczi. Mògą do te wëzwëskac
np. grëbą blewiązkã, ruchna, róbzaczi, zabôwczi, ksążczi,
zesziwczi, spòrtowé szarfë itp. (to zanôlégô òd te, gdze
jigra bãdze mia plac). Na pachôłkach są przërzeszoné
wëbróné nazwë gardów i wsów. Szkòłownicë mają za
zadanié tak ùstawic pachôłczi, żebë òdpòwiôdałë temù,
jak pò prôwdze na kôrce Pòmòrzô ne wse i miasta są
pòłożoné.  
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Klasa IV spòdleczny szkòłë
(2 gòdzënë ùczbòwé)

Stanisłôw Frymark

Pòpiełuszka – téater na ùczbie
Céle ùczbë

CYG ÙCZBË

Szkòłownik:

Dzél wstãpny

•
•
•
•

ùwôżno słëchô tekstu pt. Pòpiełuszka czëtónégò
przez szkólnégò,
sóm pòprawno czëtô tekst dokazu,
rozmieje tekst i mòże zagrac swòjã rolã
w przedstawienim,
rozwijô kreatiwnosc i aktorską grã.

Metodë i fòrmë robòtë
czëtanié tekstu, pòwtôrzanié tekstu z całim karnã
i z kòżdim òsobno, zrobienié herojów/ pòstaców
i rekwizytów
Didakticzné strzódczi
farwny i biôłi sztiwny papiór, nożiczczi, kléj, krepa,
krédczi, witczi, kòszik
Bibliografiô
Elwira Dębska, Magdalena Pietrzyk, Pòpiełuszka [òrig.
titel Cinderella], z anielsczégò przełożił Stanisłôw
Frymark, kòrekta Dorota Miszewskô.

Szkólny witô szkòłowników:
Dobri dzéń! Witóm waji! Dzysô przërëchtëjemë téatralné
przedstawienié. Przeczëtóm wama tekst tegò dokazu na
binã.
Szkólny głosno czëtô tekst.
Dzél rozwijny
Szkólny rozdôwô tekstë.
Terô dóm kòżdémù tekst i jesz rôz gò głosno przeczëtóm.
A terô kòżdi niech gò jesz rôz przeczëtô pò cëchù.
Pò przeczëtanim tekstu kòżdi niech wëcygnie z mòjégò
kòszika jednã kôrtkã z mionã heroja abò nazwą rekwizytu
– bãdze to pòstac abò rzecz, jaką mùszi nacéchòwac na
papiorze, wëcąc i ùfarwnic. Pòzni zrobimë przedstawienié.
Szkólny mònitorëje robienié herojów i rekwizytów.
Mòże je zrobic ze sztiwny kôrtczi, ùfarwnic abò
òbstrojic krepą dlô efektu 3D. Mòże téż wëzwëskac
pùpczi abò pacynczi, a nawetka szkòłownicë sami mògą
sã przeòbléc za herojów i grac jak prôwdzëwi aktorzë.
Nót je téż przërëchtowac binã a kòtarã, to zanôlégô òd
te, czë je widzec aktorów, czë nié.

Malënk: Aleksandra Majkòwskô
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Czej wszëtcë są przërechtowóny, tej mòżemë grac.
Pòpiełuszka
Herojowie i herojczi: Pòpiełuszka A+B (brzëdkò i
piãkno przeòblokłô), Półsostra 1, Półsostra 2, Macecha,
Szur 1, Szur 2, Chrzestnô, Ksążã
Rekwizytë: Bót, Briczka (mògą je przërëchtowac
ùczniowie abò szkólny przed ùczbą)
I zdrzadniô
[Chëcz Pòpiełuszczi, Pòpiełuszka A – nosy brzëdczi kléd i
czëszczi chëcz]
Macecha: Pòpiełuszkò!
Pòpiełuszka: Jo?
Półsostra 1+2: Pòpiełuszkò!
Pòpiełuszka: Jo?
Półsostra 1: Pòj tuwò!
Półsostra 2: Pòj tuwò!
Macecha: Wëpierzë mój kléd!
Pòpiełuszka: Jo, wëpierzã.
Półsostra 1: Wëczëszczë mòje bótë!
Pòpiełuszka: Jo, wëczëszczã.
Półsostra 2: Wëczëszczë mòje skòrznie.
Pòpiełuszka: Jo, wëczëszczã.
Macecha: Ale flot! Biôj mie stądka! Do robòtë!
Półsostra 1: Pòpiełuszkò!
Pòpiełuszka: Jo?
Półsostra 1: Biôj mie stądka!
Półsostra 2: Biôj mie stądka!
Macecha: Biôj mie stądka!
II zdrzadniô
[Chëcz Pòpiełuszczi – pańskô jizba]
Półsostra 1: Wzérôj!
Półsostra 2: Co je?
Półsostra 1: Lëst!
Półsostra 2: Lëst!
Macecha: Rôczba!
Półsostra 1: Òd kògò?
Półsostra 2: Òd kògò?
Macecha: Òd ksãca!
Półsostra 1: Òd ksãca!
Półsostra 2: Òd ksãca!
Macecha: Rôczba na rozegracjã.
Półsostra 1: Rozegracjô!
Półsostra 2: Rozegracjô!
Macecha: Witro.
Półsostra 1: Witro!
Półsostra 2: Witro!
Wszëtcë: Pòpiełuszkò!!!
III zdrzadniô
[Przed wińdzenim z chëczë Pòpiełuszczi]
Macecha: Pòjta, jidzemë!
Półsostra 1: Chùtkò!
Półsostra 2: Gdze je Pòpiełuszka?
Macecha: Pòpiełuszkò!

Półsostra 1+2: Pòpiełuszkò!
Pòpiełuszka: Jo.
Macecha: Gdze je mój kléd?
Półsostra 1: Gdze są mòje bótë?
Półsostra 2: Gdze są mòje skòrznie?
Macecha: Pòpiełuszkò! Chùtkò!
Pòpiełuszka: Jo, jo, jo.
Macecha: Dzéwczãta, jesta fardich?
Półsostra 1+2: Jo, jo.
Pòpiełuszka: Jo.
Macecha: Pòpiełuszkò!
Pòpiełuszka: Jo?
Macecha: Òstań tuwò!
Pòpiełuszka: Tuwò?
Macecha: W kùchnie!
Pòpiełuszka: W kùchnie?
Macecha: Jo, wëczëszczë kùchniã!
Pòpiełuszka: Czëszczëc kùchniã?
Macecha: Blós dokładno!
Półsostra 1+2: Tej jidzemë!
Macecha: Tej jidzemë!
IV zdrzadniô
[Pòpiełuszka płacze w kùchni]
Szur 1: Òbôczta, to je Pòpiełuszka.
Szur 2: Òna płacze.
Szur 1+2: Biédnô Pòpiełuszka!
Szur 1: Co sã sta?
Pòpiełuszka: Jem ùmãczonô.
Szur 1: Nie jiscë sã!
Szur 2: Co sã sta?
Pòpiełuszka: Jem smùtnô.
Szur 2: Nie jiscë sã!
Szur 1: Nie płaczë.
Szur 2: Jo, nie płaczë.
[Chrzestnô kùtinka sã pòjôwiô]
Pòpiełuszka: Chto të jes?
Chrzestnô: Jem kùtinka, twòja chrzestnô.
Szur 1: Chto òna je?
Szur 2: Ji chrzestnô kùtinka!
Pòpiełuszka: Mòja chrzestnô kùtinka!
Chrzestnô: Në rzeczë Twòje żëczbë.
Pòpiełuszka: Jaczé żëczbë?
Chrzestnô: Në rzeknij, rzeknij!
Szur 1+2: Twòje żëczbë!
Pòpiełuszka: Òch! Mòje żëczbë!
Chrzestnô: Pierszé?
Pòpiełuszka: Kléd proszã.
Chrzestnô: Niech sã stanie kléd!
[Pòpiełuszka A sã zmieniwô w Pòpiełuszkã B – piãkno
przeòblokłą]
Szur 1+2: Óóó! Jaczi kléd!
Chrzestnô: Drëdżé?
Pòpiełuszka: Bótë proszã.
Chrzestnô: Niech sã staną bótë!
[Pòkazywają sã bótë]
Szur 1+2: Óóó! Jaczé bótë!
Chrzestnô: Trzecé?
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Pòpiełuszka: Briczkã proszã.
Chrzestnô: Niech sã stanie briczka!
[Pòkazëje sã briczka]
Szur 1+2: Alana! Jakô briczka!
Pòpiełuszka: Bóg zapłac!
Chrzestnô: Do ùzdrzeniô!
Pòpiełuszka: Tej pòjta szurë!
Szur 1+2: Do ùzdrzeniô! Do ùzdrzeniô!
Chrzestnô: Czekôj! Czekôj!
Pòpiełuszka: Co je?
Chrzestnô: Wrócë do chëczë nazôd ò dwanôsti!
Pòpiełuszka: Jo! Bãdã nazôd ò dwanôsti!  
Szur 1+2: Ò dwanôsti!
Pòpiełuszka: Do ùzdrzeniô!
Szur 1+2: Do ùzdrzeniô! Do ùzdrzeniô!
Chrzestnô: Do ùzdrzeniô!
V zdrzadniô
[Na zómkù ksãca. Bal we wiôldżi zalë. Czëc je mùzykã]
Półsostra 1: Chto to je?
Półsostra 2: Nie wiém!
Macecha: Chto to je?
Półsostra 2: Nie wiém!
[Ksążã pòdchôdô i gôdô do Pòpiełuszczi]
Ksążã: Witôjże!
Pòpiełuszka: Witôjże!
Ksążã: Pòj do tuńca!
Pòpiełuszka: Jo, proszã!
Półsostra 1: Òbôczë!
Półsostra 2: Co je?
Półsostra 1: Ksążã!
Półsostra 2: Co je?
Półsostra 1: Òni tańcëją!
Półsostra 1+2: Ach, nié!
Szur 1: Òbôczë!
Szur 2: Co je?
Szur 1: Ksążã!
Szur 2: Co je?!
Szur 1: Òni tańcëją!
Szur 1+ 2: Óóó!
Szur 1: Chtërna to je gòdzëna?
Szur 2: Dwanôstô!
Szur 1: Dwanôstô! Jenë kòchóny!
Szur 2: Jenë kòchóny! Pòpiełuszkò!
Szur 1: Pòpiełuszkò!
Szur 1+2: Dwanôstô!
Pòpiełuszka: Dwanôstô? Jenë kòchóny!
Szur 1+2: Ùcékôj! Pòpiełuszkò! Ùcékôj!
Pòpiełuszka: Do ùzdrzeniô!
Ksążã: Do ùzdrzeniô???
Pòpiełuszka: Jo! Ju je dwanôstô! Do ùzdrzeniô!
Ksążã: Òstań! Òstań!
Pòpiełuszka: Ni mògã!
Ksążã: Òstań! Òstań!
[Pòpiełuszka gùbi bót]
Ksążã: Òbôczta. Bót!
Szur 1: Bót!
Szur 2: Ji bót!
Ksążã: Ji bót...
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[Chëcz Pòpiełuszczi. Pańskô jizba]
Ksążã: To je twój bót?
Półsostra 1: Jo! Jo!
Macecha: Jo! Jo!
[Przëkłôdô bót do nodżi]
Ksążã: Nié, to nie je.
Szur 1+2: Nié, to nie je, to nie je!
Chrzestnô: To nie je!
Ksążã: To je twój bót?
Półsostra 2: Jo! Jo!
Macecha: Jo! Jo!
[Przëkłôdô bót do nodżi]
Ksążã: Nié, to nie je.
Szur 1+2: Nié, to nie je, to nie je!
Chrzestnô: To nie je!
Ksążã: To je twój bót?
Pòpiełuszka: Jo.
[Przëkłôdô bót do nodżi]
Półsostra 1+2: Nié, to nie je!
Macecha: Nié, to nie je!
Szur 1+2: Jo, to je! Jo, to je!
Chrzestnô: Jo, to je!
Ksążã: Jo, to je!
[Mùzyka sã zaczinô]
Ksążã: Tu të jes!
Pòpiełuszka: Bóg zapłac!
Ksążã: Pòj do tuńca!
Pòpiełuszka: Jo! Pùdã do tuńca!
Szur 1+2: Jo! Pòjmë do tuńca!
Chrzestnô: Jo! Pòjmë do tuńca!
Półsostra 1: To ni mòże bëc pò prôwdze!
Półsostra 2: To ni mòże bëc pò prôwdze!
Macecha: To ni mòże bëc pò prôwdze!
DZÉL KÙŃCOWI
Szkólny gôdô: Baro fejn wama pòszło! Bóg zapłac!
Do ùzdrzeniô.

Malënk: Aleksandra Majkòwskô

GRAMATIKA

Hana Makùrôt-Snuzëk

PRZËZWÃK
Słowny akcent je téż pò kaszëbskù nazéwóny przëzwãkã.
Akcentowanié pòlégô na tim, że jedna szlabiza w słowie
je wëmôwiónô z wikszą mòcą nigle pòòstałé.
Na Kaszëbach mòże wëapartnic dwie normë
akcentowaniô. W nordowi kaszëbiznie przëzwãk je
rëszny i swòbódny, to znaczi, że może òn padac na
rozmajité szlabizë w różnëch słowach, a czasã téż
pôdô nié w tim samim placu w rozmajitëch fòrmach
tegò samégò słowa. Na przëmiar w różnëch fòrmach
słowa czarownica na nordze akcentëje sã jiné szlabizë:
czarownica, czarownic. Za to w dwaszlabizowëch
słowach colemało przëzwãk pôdô na slédną szlabizã,
np. lepi, wicy.
Jinaczi akcentëje sã słowa na westrzédnëch czë
pôłniowëch Kaszëbach. Tuwò przëzwãk pôdô na
pierszą szlabizã słowa. Je to tak pòzéwóny inicjalny
przëzwãk. Na przëmiar na westrzédnëch Kaszëbach
w słowach lepi, wiãcy mómë do ùczinkù z jinym akcentã
nigle na nordze – pôdô òn tuwò na pierszą szlabizã.
Nót je téż dac bôczënk, że na wielnëch òbéńdach
pôłniowòkaszëbsczich całé karno słowów mòże miec
jeden przëzwãk. Colemało są to dwa słowa, z jaczich
leno pierszé je akcentowóné, np. do chëczë, na nordã,
nie rozmiejã.
Na niejednëch westrzédnëch i nordowòkaszëbsczich
òbéńdach mòże téż pòtkac tak pòzéwóny kòlumnowi
przëzwãk, chtëren pòlégô na tim, że ùtrzimónô je równô
òdległosc midzë pierszą szlabizą słowa a akcentowóną
szlabizą, np. kazalnica, kazalnicach, kazalnicama.
Na pôłniowò-zôchòdnëch Kaszëbach (na Zabòrach)
przëzwãk szlachùje za pòlsczim akcentã i pôdô na drëgą
szlabizã òd kùńca. W lëteracczi kaszëbiznie tegò ôrtu
przëzwãk nie je równak bédowóny.
Nót je téż dac bôczënk, że kaszëbsczi przëzwãk –
òsoblëwò na nordowëch Kaszëbach – je dinamiczny,
co òznôczô, że òn sã parłãczi z dłëgszą wëmòwą
akcentowónëch samòzwãków i téż z redukòwanim
samòzwãków, jaczé nie pòdlégają przëzwãkòwi, jak na
przëmiar w słowach: kòszla, skòrpa, pazrë.
Czwiczenié 1
Nacéchùj bezzmiłkòwą òdpòwiésc.
I. W kaszëbsczim jãzëkù:
a) ni ma jedny normë akcentowaniô słowów.
b) w kòżdi gwarze mómë do ùczinkù z jinym
akcentowanim.
c) je jedna norma akcentowaniô.
II.
a)
b)
c)

W słowie mitczi:
na całëch Kaszëbach przëzwãk je na pierszi szlabize.
na całëch Kaszëbach przëzwãk je na drëdżi szlabize.
na westrzédnëch Kaszëbach przëzwãk je na pierszi
szlabize, a na nordowëch Kaszëbach przëzwãk na
drëdżi szlabize.

III. Inicjalny przëzwãk:
a) to przëzwãk, jaczi pôdô na pierszą szlabizã słowa.
b) to przëzwãk, jaczi pôdô na pierszą szlabizã òd
kùńca.
c) to przëzwãk, jaczi pôdô na drëgą szlabizã òd kùńca.
IV. W słowie pierzna:
a) wëstąpiwô kòlumnowi przëzwãk.
b) dinamiczny przëzwãk doprowadzył do redukcji
samòzwãkù.
c) przëzwãk pôdô na slédną szlabizã.
V. Kòlumnowi przëzwãk pòlégô na tim, że:
a) dochôdô do redukòwaniô samòzwãków.
b) ùtrzimónô je równô òdległosc midzë slédną szlabizą
słowa a akcentowóną szlabizą.
c) ùtrzimónô je równô òdległosc midzë pierszą
szlabizą słowa a akcentowóną szlabizą.
Czwiczenié 2
Kòżdé z pòniższich słowów wëmówi dwa razë. Rôz
wëmòwi słowò z przëzwãkã inicjalnym, drëdżi rôz –
wëmówi je z nordowim przëzwãkã swòbódnym i rësznym:
lepi, grzëmi, céniô, wòzyk, miodny
Czwiczenié 3
Przeczëtôj pòniższi tekst, akcentëjącë słowa
zgódno z wëbróną przez sebie akcentową normą
(nordowòkaszëbską abò westrzédnokaszëbską).
Król kaszëbsczi
W zemi białogardzczi je góra, w chtërny przebiwô król
kaszëbsczi. Ògromny òtwór prowadzy do ji wnãtrzô.
Pewnégò dnia spùscëło sã w tã òtchłań dwùch
dzyrsczich chłopów. Co òni tam widzelë, to òni wiérno
òpòwiedzelë.
Przecëdny je tam ògród, w chtërnym pełno wòniejącëch
róż i kwiatów. Na westrzódkù stoji wiôldżé drzéwiã,
ùdżinającé sã òd biôłégò kwiatu wëdającégò miłą wòniã,
jakbë òd rajsczégò drzewa.
Za ògrodã rozpòscérô sã zelonô łąka, òtoczonô wkół
krzama, w chtërnëch pełno je ptôchów spiéwającëch.
Za tą łąką wznôszô sã mòżny zómk, chtërnégò wieża
i dak szczerim złotã sã łiszczi.
(W krôjnie kaszëbsczich brawãdów, red. B. Ùgòwskô,
Gduńsk 2018, s. 23)
Òdpòwiescë
Czwiczenié 1
I a), II c), III a), IV b), V c)
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