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III klasa spòdleczny szkòłë
(2 gòdzënë ùczbòwé)

Ò mòrsczich rëbach i jich królu w bôjce
„Czemù bańtka tak dzywno wëzdrzi?”
Céle ùczbë
Szkòłownik:
• ùtrwaliwô słowiznã sparłãczoną z mòrzã: sztrąd,
wik, pòrt, Bôłt, Hél i sparłãczoną z wëzdrzatkã rëbë:
ògón, pësk, naribk, krzéle, a téż znaczenié słowa
miónczi
• wié, jak wëzdrzą rëbë nôczãscy pòtikóné w Bôłce,
pòtrafi je rozpòznac i nazwac: bańtczi, łosose, mùtczi,
płotczi, pòmùchle, sandrë, sledze, szczëczi, wãgòrze
• pòznôwô i rozmieje bôjkã Czemù bańtka tak dzywno
wëzdrzi?
• rozmieje òpisac wëzdrzatk bańtczi
• robi czwiczenia w gôdce (dialodżi): Chto/ co jô jem
(np. slédz, bańtka), Jô jem jaką? (długą) rëbą. Jô jem
òd ce... – wëższi stãpiéń znankòwnika (dłëgszi,
wiãkszi) itp.
• zamieniô jistniczi w wielny liczbie na pojedinczą
lëczbã i òdwrotnie.
Metodë robòtë
• robòta nad znaczenim wëbrónëch wërazów (metoda ,,pòkôż, co to je” i „domësli sã znaczenia na
spòdlim kòntekstu”)
• czwiczenia w słëchanim w trzech dzélach: nôrëchli
słowarzowé czwiczenia przed słëchanim, gôdka ò
tim, co sã rozmieje intuicyjnô òb czas słëchaniô tekstu, zrozmienié przez pòdrobné pëtania szkólnégò
• gra „Miónczi”
• gra „Rëba”
Didakticzné pòmòce
• kôrta do grë „Rëba” (Dodôwk)
• kòstczi do graniô

•
•
•
•
•
•

òdjimczi abò malënczi mòrsczich rëbów (szkólny
mô za zadanié nalezc a przërëchtowac na ùczbã
òdjimczi rëbów z Internetu abò ksążków)
kòszik
tekst bôjczi pt. Czemù bańtka tak dzywno wëzdrzi?
(http://www.akademiabajkikaszubskiej.pl/bajki/1) dlô
kòżdégò ùcznia
krédczi
pluszewô rëba
tôfla

CYG ÙCZBË
Wstãpné ògniwò
Czwiczenié 1. Gra „Rëba”.
Szkólny prosy ùczniów, cobë dobrelë sã w pôrë i sadlë
naprocëm sebie. Kòżdô pôra dostôwô kòstkã do grë
i kôrtã do grë w „Rëbã” (Dodôwk). Szkólny òbjasniwô
zasadë grë:
Pôra mùszi jak nôchùtczi nacéchòwac całą rëbã. Rëba
mô 12 partów cała. Kòżdô czãsc je òznaczonô numrã
z kòstczi do grë i kòżdô czãsc mùszi bëc nacéchòwónô
òsobno. Numer 6 z kòstczi to je naribk i grôcz mùszi aż
sztërë razë wërzëcëc 6, ògón – dwa razë 5, jedno 3 to je
òkò, a jak wërzucy sã drëdżi rôz 3, tej mòże nacéchòwac
pësk, jedno 4 to je krzél na krzebce, drëdżi 4 to krzél na
brzëchù. Szkòłownicë w pôrach mùszą szmërgac kòstką
na zmianã. Bë zacząc, mùszą nôprzódk wërzëcëc 2 – to
je brzëch (bò na nim mòże nacéchòwac krzéle, ògón i naribk) i do niegò mòże docéchòwac głowã (jak wërzucy
sã 1). Cobë nacéchòwac òkò abò pësk, mùszi nôprzódk
wërzëcëc 1 (bez głowë ni mòże bëc òka ani gãbë).
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Dzéle rëbë:

1. głowa

3. òkò

2. brzëch

abò pësk

4. krzél na krzebce i na brzëchù
5. ògón

Zdrzódło: publicdomainvectors.org

6. naribk

Za kòżdi dzél rëbë dostóniesz 1 pónkt. Pôra, chtërna pierszô
nacéchùje całą rëbã, głosno wòłô: Rëba! Tej wszëtczé karna
òprzestają grac i rechùją pónktë: dobiwcë dostôwają 12
pónktów, a reszta tëlé pónktów, kùli czãscy rëbë ùdało sã
nacéchòwac.
Czwiczenié 2. Kôrbiónka ò rëbach.
Szkólny kôrbi ze szkòlôkama ò rëbach.
Co to je? [Szkólny pòkazëje òbrôzczi rëbów – bańtczi, łososa, mùtczi, płotczi, pòmùchla, sandrë, sledza, szczëczi,
wãgòrza i nazéwô je].
Jakô je ta rëba? [Szkólny pisze na tôflë: Òna je môłô/
wiôlgô/ krótkô/ długô/ wiesołô/ smùtnô/ grëbô/
chùdô/ piãknô/ brzëdkô].
Jaczi je ten wãgòrz? [Szkólny pisze na tôflë: Òn je mniészi/
wiãkszi/ krótszi/ dłëgszi/ wieselszi/ smùtniészi/ grëbszi/
chùdszi/ piãkniészi/ brzëdszi].
Szkólny pòdaje ùcznióm kòszik z òdjimkama abò malënkama rëbów.
Wëcygnij jeden òbrôzk. Przëzdrzë sã na òbrôzk swòji rëbë.
Jakô je ji nazwa? Wëòbrazë so, że të jes rëbą i pòtkôł jes
drëgą rëbã. Pògôdôjce ze sobą.
A: Witôjże! Jô jem... (łosos, wãgòrz, slédz, bańtka, płotka...). Kim të jes?
B: Jô jem... (łosos, wãgòrz, slédz, bańtka, płotka...).
A: Jô jem… (môłą/ wiôlgą/ piãkną/ smùtną/ wiesołą/
krótką/ długą rëbą).
B: Jô jem… (dłëgszi/ wiãkszi...) òd ce.
Czwiczenié 3. Gra „Miónczi”.
Szkólny rôczi szkòłowników do grë.
Weznijta swòje òbrôzczi z rëbama i ùstawta sã z nima
w jedny rédze. Kòżdi z was je w grze tą rëbą, jaką mô na
òbrôzkù, i mùszi jak nôchùtczi dobiec do wëznaczony linie.
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Zdrzódło: publicdomainvectors.org

Chtërna rëba dopłënie pierszô, ta bãdze królã [dzãka ti
grze ùczniowie zrozmieją, co òznôczô słowò miónczi].
Pò tëch czwiczeniach szkòlôcë wespół ze szkólnym
ùstaliwają, ò czim mdze ùczba.
Dzys dnia bãdze gôdka ò rëbach, jaczé më nôczãscy
mòżemë pòtkac w Bôłce, i ò tim, jakô rëba je jich królã.
Analiticzné ògniwò
Czwiczenié 4. Pòznanié bôjczi.
Szkólny rôczi szkòłowników do sadniãcô w kòle na tëpichù.
Òpòwiém wama pòwiôstkã ò tim, jak rëbë wëbrałë so króla. Słëchôjta ùwôżno, a na kùńc pòwiéta mie [tu szkólny
zapisëje na tôblëcë]: Czemù bańtka tak dzywno wëzdrzi?
Szkólny głosno czëtô bôjkã:
Jednégò razu rëbë ze wszëtczich wòdów zebrałë sã
w Bôłce na naradze. Przëszła jim ùdba, że lëchò sã dzeje w jich mòkrim państwie. Ptôchë mają swòjégò króla.
Je nim wiôldżi òrzéł, chtëren rozmieje latac wësok nad
blónama. Sysczi téż znają swòjégò przédnika, dërgòcą
ze strachù przed lwã na sóm zwãk jegò głosu. Nawetka
lëdze mają swòjégò króla.
– Leno w naszim wòdnym swiece jesz dërch nie wiémë,
chto je prôwdzëwim rządzëcelã – rzekłë. Ùmëslëłë so
i òne wëbrac króla.
Pò dłudżich gôdkach i sztridach przëszła jim mësla, że
kòrunã dostónie ta rëba, chtërna wëgraje miónczi z Hélu
przez wik do Gduńska. W szeroczi rédze stanãłë: sandrë,
płotczi, łosose i mùtczi, wãgòrze i szczëczi, pòmùchle,
sledze i przedstôwcë wszëtczich jinëch zortów. Leno
bańtka nie sfòrtowa. Nie chca leno pierszô doprzińc na
môl, le jesz chca ùdawac wiôlgą panią i zadzëwòwac
resztã. Równak òni nie żdelë na zaòstającą i naczãlë
gòńbã na czas.
Czej bańtka przëbëła na start, wszëtczé rëbë bëłë ju dôwno w drodze i wnetka pierszô przëpłënãła na môl krótkò
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gduńsczégò pòrtu. Nasza paradnica bëła tam slédnô. Czej
sã dowiedza, że dobëtnikã, a tej i królã rëbów, òstôł slédz,
z zôzdroscë wëtrzészcza òczë, przëlgnã całim całã do
gruńtu i wëkrzéwia przekãsno i z òbrzëgłoscą pëseczk.
W nym sztóce spòtka jã kara: na wiedno òsta ji na brzëdkô mùnia.
Danuta Pioch, Czemù bańtka tak dzywno wëzdrzi, w: Żëcé
codniowé na Kaszëbach. Ùczbòwnik kaszëbsczégò jãzëka,
Dzél II, Gdańsk 2009, s. 24 [na spòdlim: Jerzy Samp,
Opowiadanie o flądrze, w: Uczta stulecia. Dawne i nowe
legendy gdańskie, wyd. 1, Gdańsk 1994].
Ùczniowie òdpòwiôdają na pëtania szkólnégò:
1. Co miałë zrobic rëbë, żebë òstac królã? – Dobëc pierszi
môl w miónkach z Hélu przez wik do Gduńska.
2. Jaczé rëbë stanãłë do miónków? – Sandrë, płotczi, łosose i mùtczi, wãgòrze, szczëczi, pòmùchle, sledze, bańtka.
3. Chto òstôł królã rëbów? – Slédz.
4. Dlôcze? – Òn béł pierszi na môlu.
5. Czemù bańtka nie dobëła? – Bańtka chca ùdawac wiôlgą
panią i zadzëwòwac resztã, i przëbëła na start, czej wszëtczé rëbë bëłë ju dôwno w drodze.
6. Czemù bańtka tak dzywno wëzdrzi? – Czej sã dowiedza, że królã rëbów òstôł slédz, z zôzdroscë wëtrzészcza òczë, przëlgnã całim całã do gruńtu i wëkrzéwia
z òbrzëgłoscą pëseczk. Za to spòtka jã kara i na wiedno
òsta ji na brzëdkô mùnia.
7. Chto òstôł królã w waji gòńbie? – ...
Zapiszta temat ùczbë do zesziwków: Ò mòrsczich rëbach
i jich królu w bôjce „Czemù bańtka tak dzywno wëzdrzi?”
Czwiczenié 5. Nôùka gramaticzi.
Szkólny rozdôwô szkòłownikóm kôrtã z tekstã bôjczi –
dlô kòżdégò ùcznia jeden tekst.
Pòdczorchnij w teksce bôjczi nazwë rëbów, jaczé stanãłë
do miónków. Wëpiszë ich nazwë we wielny lëczbie, a pózni
w pòjedinczi lëczbie. Pòdzel je na te białgłowsczégò ôrtu
i chłopsczégò ôrtu. Zamalôj rozmajitima farwama krédków
jich kùnôszczi.
Materiôł pò dofùlowanim bãdze wëzdrzôł jak niżi:
Wielnô
lëczba
bańtczi

mùtczi

płotczi
sandrë
szczëczi
łosose
pòmùchle
sledze
wãgòrze

Szkólny pitô chãtnégò ùcznia:
Rzeczë, czim sã jinaczi zôpis jistników w pòjedinczi i wielny
lëczbie? – Jistniczi wielny lëczbë mają kùnôszczi i, ë, e.
Szkólny tłomaczi, że jistniczi chłopsczégò ortu mają we
wielny lëczbie kùnôszk e, a jistniczi białgłowsczégò ôrtu
mają kùnôszk i abò ë.
Czwiczenié 6. Pòdôj rëbã...
Szkólny rôczi ùczniów do sadniãcô w kòle na tëpichù
i wëcygô pluszewą ribkã.
Szmërgóm terô pluszewą ribką do jednégò z was i gôdóm
nazwã rëbë w pòjedinczi lëczbie. Ta òsoba, do chtërny jô
szmërgóm, mô za zadanié pòdac nazwã ti rëbë we wielny lëczbie. Pózni bãdzeta to robic midzë sobą, a jô bãdã
słëchac, czë dobrze gôdôta.
Kùńcowé ògniwò
Czwiczenié 7. Naklej, pòdpiszë a namaluj!
Szkólny rozdôwô szkòłownikóm òbrôzczi wszëtczich
pòznónëch na ùczbie rëbów – dlô kòżdégò ùcznia jeden
zestaw wszëtczich òbrôzków.
Wklejta te òbrôzczi do zesziwków i je pòdpiszta nazwama
rëbów, a na kùńc domalujta sledzowi kòrunã.
Domôcô robòta
Szkólny zapisëje na tôflë, a szkòlôce w zesziwkach:
Naùczã sã piãkno czëtac jeden akapit bôjczi „Czemù bańtka tak dzywno wëzdrzi?”
Zdrzódło: publicdomainvectors.org

Pòjedinczô lëczba
Białgłowsczi
ôrt
bańtka
mùtka
płotka
sandra
szczëka

Chłopsczi ôrt

łosos
pòmùchel
slédz
wãgòrz
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Dodôwk
Rëba
Ta rëba mô 12 partów cała. Kòżdô czãsc je
òznaczonô numrã z kòstczi do grë:
1. głowa
3. òkò i pësk
5. ògón (2)

2. brzëch
4. krzélë (2)
6. naribk (4)

Kòżdô czãsc mùszi bëc nacéchòwónô òsobno
(np. naribk, mùszisz wërzëcëc 6 jaż sztërë razë).
Za kòżdi dzél rëbë dostóniesz 1 pónkt.
Chto dobãdze jakno pierszi, dostôwô 12 pónktów.
1.

2.

3.

Lëczba
pónktów:

1.
2.
3.
4.

5.

6.

4.
5.
6.

Marta Joana Maszota

Klasa IV spòdleczny szkòłë
(1 gòdzëna ùczbòwô)

ZWIERZIŃC. WANOGA
DO ZOO Z KÒDAMA QR
Ùczba z mòbilkama
Aplikacjô QR Code Reader

Céle ùczbë
• czwiczenié kaszëbsczi gôdczi
• òdpòwiôdanié na pëtania na spòdlim swòjégò żëcô
• bògacenié słowiznë zrzeszony ze zwierzińcã
• pòznanié zasadë pisënkù lëtrów ù i ò
• czwiczenié w pisanim
• czwiczenié w czëtanim

IV
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Metodë i fòrmë robòtë
• robòta indiwidualnô
• robòta z mòbilkama
• robòta w karnach
• robòta z całą klasą
Bibliografiô
Brzechwa Jan, Brzechwa dzecoma, skaszëbił Tómk Fópka,
Wydawnictwo OSKAR, Gdańsk 2014.
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CYG ÙCZBË
Dzél wstãpny
Do przeprowadzeniô ùczbë brëkòwny je przistãp do
internetu, mòbilczi z aplikacją QR Code Reader, chòcle
jedna na karno.
Jakno wprowadzenié do ùczbë szkólny prosy ùczniów
ò òdczëtanié w karnach, na przëniosłëch mòbilkach, co
je pòd kòdã kòl titla tegò scenarnika, tj. na IV starnie.
Pòstãpno mòże prosëc ùczniów ò òdwòłanié sã do jich
wiédzë na ten temat.
(Chto béł w zwierzińcu?, Czedë?, Co pamiãtô?)
Czwiczenié 1
Szukôj w blónie nazwów zwierzãtów. Tłomaczë słowa na
pòlsczi jãzëk. A pòtemù jesz zazdrzë, co je pòd kòdã QR kòl
blónë.

Dzél rozwijny
Czwiczenié 3
Samòzwãczi u i o w kaszëbiznie są labializowóné do
fòrmë ù i ò:
a. Jak zaczinają słowò.
Na przëmiar w nazwach: òséł, òrangùtan, ùkleja
(ôrt rëbë) abò:

___

___
Pòdpiszë òbrôzczi.
b. Jak wëstãpùją pò spółzwãkach.
Pò jaczich?
Zazdrzij pòd kòd QR i je wëpisz:

Czwiczenié 2
Wëpiszë z blónë wërazë, w chtërnëch je samòzwãk ù abò
ò, i napiszë, pò jaczim spółzwãkù òn wëstąpił. Sprawdzë
kòdã, jak wiele wërazów nót je miec.
Słowa z ù i ò
ÒRANGÙTAN

Pò spółzwãkù
G

Rimòwónka pòmòcnô w zapamiãtanim tëch
spółzwãków,
pò jaczich u i o są labializowóné:
Proszã baro Krësztof Mak, gãsë chòwi we frak.
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Jeżlë w kaszëbsczich wërazach szlachùjącëch za pòlsczima
(pò spółzwãkach p, b, k, g, ch, h, w, f, m) je o abò u, tej
wstôwiómë tam ò abò ù.
Czwiczenié 4
Dopiszë kaszëbsczé słowa.

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

POLE – …………………………………………………………
KOŁO - …………………………………………………………
GONIĆ - ……………………………………………………….
WODA - ………………………………………………………
FORMA - ……………………………………………………….
MOWA - ………………………………………………………

Słóń

Czwiczenié 5
Przetłomaczë pòlsczé słowa na kaszëbsczi jãzëk i wpiszë
w pùsté place:

Kùńcowi dzél

Jan Brzechwa
Papuga
– Papużko, papużko.
Powiedz mi coś na uszko.
– Nic nie powiem, boś ty plotkarz,
Powtórzysz każdemu kogo spotkasz.
Twòje tłomaczenié:
………………………………………….….
……………………….…………

………….……………………..

Rzeknij mie co na ùszkò.
– Nic nie rzeknã, bò jes plesta
Wëklapiesz kòżdémù ………………………………… pòtkôsz.
Czwiczenié 6
Przeczëtôj baro ùwôżno wiérztë i wëszëkôj w teksce dzesãc
słów, w jaczich je labializacjô. Pòdsztrëchnij je.
Sztrus
Sztrus ze strachù
Schòwac głowã w piôsk pòtrafi,
Tej gò skãczkã pòzéwają
A do te niese jaja wiôlgòscë sztruségò jaja.
Lës
Lësy òjc je, stark téż lësy
Lësy ògón – to mój spòsób.
A jô sóm jem lësy lës
Biôj le précz, bò chcã cã zjesc.

VI

Dzëk
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Ten słóń na miono mô Bòmbi.
Mô trąbã, le na ni nie trąbi.
A czemù? Nie mdze cekawi.
To jegò priwatné sprawë.

Czwiczenié 7
Dopiszë zakùńczenia zdaniów:
Papùżkò – rzeknij mie
……………………………………….
Lësy òjc je, stark
………………………………………..
Chto pòtikô w lasu dzëka, Ten
…………………………………….…….…………………………………
Słóń – Mô trąbã, le
………………………………………….
Czwiczenié 8
Rozrzeszë krziżną tãgódkã. Pòmòcné mògą bëc te kòdë:
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Malënczi: Marta Joana Maszota

Domôcô robòta

Nalézë w diagramie 9 nazwów zwierzãtów z ùczbë.

Bôczënk: w tim
czwiczenim jedno
zwierzã mô trzë
nazwë: renifer,
nordowi jeléń
i jeléń.
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