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I

Adóm Hébel Scenarnik spòrtowëch zajãców dlô 
nômłodszich i nôstarszich ùczniów

Malënk: A. Wojtaszczyk-Bukato

Më pòznôwómë kaszëbsczi spòrt: Gra w bùczkã

Malënk: A. Majkòwskô

Céle ùczbë
Ùczéń:
•	 pòznaje i ùtrwaliwô słowa sparłãczoné z grama 

i spòrtama,
•	 rozmieje òpisac, co sã dzeje na bòjiszczu do bùczczi,
•	 pòznaje regle spòrtów i twòrzi swòje wariantë,
•	 ùczi sã przeprowadzac wëdowiédzë i dobëwac 

infòrmacje òd lëdzy,
•	 je fizyczno aktiw i rozwijô swòje mòtoriczné 

ùmiejãtnoscë,
•	 wespółrobi z drëchama.

Metodë robòtë
zôbawa bùten/ na gimnasticzny zalë, prowadzenié wëdo-
wiédzów przez Internet abò bezpòstrzédno

Fòrmë robòtë
indiwidualno, w karnach, z całą klasą

Didakticzné strzódczi
•	 sprzãt do bùczczi i klóska
•	 skróconé regle grë w bùczkã (òpisënk)
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• Józef Ceynowa, Marcin i jego czasy, Wejrowò 2016.
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II

CYG ÙCZBË

Wprowadzenié
1. Szkólny pòkazywô sprzãt do bùczczi i òpisywô dôw-
né realia, w jaczich cãżkò bëło ò balã, i miast ni do grë 
służił kam.
2. Ùczniacë dostôwają do przeczëtaniô regle bùczczi 
òpisóné przez Izydora Gùlgòwsczégò (zdrzë: skanë 
na s. III) i swòjima słowama òpisywają, jak wëzdrzało 
„nëkanié swinczi do chléwa”.
3. Szkólny òpòwiôdô ò dzysdniowëch zasadach grë i kla-
rëje, że zmianë w stôrëch reglach òstałë wprowadzoné 
dlôte, cobë bùczka mògła bëc fùlprawnym spòrtã, tak jak 
jiné znóné nama discyplinë, co sã graje w karnie.

Rozwiniãcé
4. Ùczniacë mają dopasowac słowa zrzeszoné z bùczką 
i klóskã do òbrôzków i placu na bòjiszczu: pùnktzona, 
pòle òbronë, sztrôfné pòle, czidlôk, klósk, bala. Do tegò 
zadaniô brëkòwné są òbrôzczi z I i II starnë.
5. Szkólny rôczi wszëtczich na bòjiszcze i prowadzy krót-
ką rozgrzéwkã.
6. Klasa je pòdzelonô na czile karnów, nôlepi tak, cobë 
w kòżdim bëłë 4 abò 5 òsobów. Ùczniacë przëbôcziwa-
ją so regle grë w bùczkã, ewentualno dostosowiwają je 
do swòjich mòżlëwòtów (zmiana wëmiarów, czasu grë, 
lëczbë miónkarzów). 
7. Karna rozgriwają midzë sobą mecze, te grëpë, co ni 
mają prawie swòjégò czasu na grã, pòznôwają pòsobną 
grã – klóska.
8. Klósk, knypa, klipa abò mùcha to gra, jaką jesz czi-
ledzesąt lat nazôd mógł pòtkac na całëch Kaszëbach 
i nié leno. W daleczich Indiach dzecë bawią sã w gili 
danga – spòrt, jaczi niczim sã nie różni òd najégò 
klóska. Drzewiany klock zaòstrzony na dwùch kùńcach 
z rzimsczima cyferkama na kòżdi scanie, mùszi bëc czid-
niony (czidlôkã) w zaòstrzony kùnôszk, a czej pòdskòczi, 
ùderzony tak, cobë jak nôdali pòlécôł.

Bôczënk: Szkólny mùszi zagwësnic wiele wòlnégò placu 
wkół i bezwzglãdno przestrzégac zasadów bezpiekù, 
a samą grã zacząc wprowadzenim na témã bezpiecznégò 
zachòwaniô.

Zakùńczenié
9. Ùczniacë dowiadiwają sã ò jistnienim Kaszëbsczi Lidżi 
Bùczczi przë Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë 
i Mùzyczi we Wejrowie. Tam mòże pòznac całowné regle 
– szerszi dokùmeńt, jaczi òpisywô w drobnotach zasadë, 
statisticzi meczów i składë karnów. Ùczniacë mają zada-
nié na przińdną ùczbã/ wëjôzd – do wëbraniô:
o zrobic wëdowiédzã z robòtnikã mùzeùm ò dôwnëch 

grach,
o pògadac z nôleżnikama familie ò tim, co sã przódë na 

pòdwòrzim robiło w wòlnym czasu,
o zrobic wëdowiédzã z nôleżnikã jednégò z karnów 

w Lidze na témã grë.

Òglowé zasadë grë w bùczkã
W grze bierzą ùdzél dwa karna, dobiwô to karno, co 
dobãdze wicy pąktów. Pąktë dobiwô sã przez sczero-
wanié balë do pąktzonë. Czej bala dotknie òznaczonégò 
pòla, le pózni wëlécy – karno dobiwô 1 pąkt. Czej bala 
òstónie w pąktzonie, abò mdze z niegò wëbitô przez 
òbrońców – tedë karno dobiwô 3 pąktë. Mòże pòdawac 
abò jic z balą, ale pòdbic jã w lëfce mòże maksymal-
no 5 razë, pò czim bala mùszi wëlądowac na zemi, abò 
bëc czidniãtô przez jinégò miónkarza. Kòżdé ùderzenié 
czijã w procëmnika to je faùl. Jak bala wëlécy na aùt, tej 
wznowienim przez karno, jaczé ni miało slédny łącz-
bë z balą, mòże bëc pòdanié abò samòdzelné jidzenié 
z balą, procëmnicë mùszą bëc dali jak 4 métrë òd pla-
cu wznowieniô. Faùle sã kùńczą wznowienim z placu 
przewinieniô, procëmnicë mògą stac dali jak 4 métrë òd 
tegò môlu. Jak do faùla doszło 5 métrów òd sztrôfnégò 
pòla abò blëżi, tej faùl sã kùńczi sztrôfnym cëskã. Mión-
kôrz mòże ùderziwac balã blós czijã, srąbã abò głową. 
Kòżdé ùderzenié rãką abò nogą kùńczi sã sztrôfnym abò 
wòlnym cëskã egzekwòwónym na jistnëch reglach co 
faùl. Wëjimkã są sytuacje, czedë noga abò rãka nie rësza-
ła sã w mòmence kòntaktu z balą. Nogów w òbronie 
mòże ùżëwac òbrońca w sztrôfnym pòlu.

Malënk: A. Wojtaszczyk-Bukato

Òd lewi: sãdzowie Sławòmir Krause i Ana Hébel (technicznô), 
nôleżnicë karnów Òska Lëzëno, Czôrné Pùjczi Strzebielëno, Gro-
mówka Żukòwò, Krëbanë Brusë. 
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III

Karno Òska Lëzëno fertich do rozegraniô meczu w bùczkã!
Òdjimczi na s. II i III z  archiwùm Kaszëbsczi Lidżi Bùczczi
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IV

Dariô Klucewicz Klasë IV–V spòdleczny szkòłë 
(1 gòdzëna ùczbòwô)

Kaszëbskô mùzyka tradicyjnô

Programòwé zagadnienia 
•	 wëdobëwanié zwãkù
•	 mùzyczné instrumentë – jich brzmienié, bùdowa, 

spòsób graniô

Céle ùczbë
Ùczéń:
•	 wié, jak wëzdrzą i brzëmią tradicyjné instrumentë 

z Kaszëb,
•	 rozpòznôwô brzmienié instrumentów pò jich 

ùczëcym,
•	 nazéwô dzéle instrumentów, 
•	 rozmieje słowò „głos”,
•	 pòtrafi zaspiewac kaszëbską spiéwã.

Metodë robòtë
kôrbiónka, wëkłôd, metodë aktiwizëjącé (spiéwanié 
frantówczi, farwienié òbrôzków, granié na instrumen-
tach), czwiczenié jãzëkòwé (òpisanié wëzdrzatkù instru-
mentów)

Fòrmë robòtë
indiwidualnô, z całą klasą

Didakticzné strzódczi
kaszëbsczé instrumentë (diôbelsczé skrzëpice, 
bùrczibas, bazuna), plata z mùzyką, tôfla, kôrtczi ze sło-
wama òpisëjącyma wëzdrzatk instrumentów, krédczi, 
céchùnczi instrumentów do farwieniô

CYG ÙCZBË

1. Rozmajité głosë.
Szkólny zaczinô ùczbã pëtaniama do ùczniów np. Chto wié, co to je głos? W òdpòwiedzach mògą sã nalezc: 
głos to jinaczi zwãk, zwãk z gardła itd., a szkólny tłomaczi, że głos to zwãczi wëdôwóné przez głosowi aparat. 
Szkólny prosy ùczniów, bë kòżdi z nich za régą pòwiedzôł: „Jô móm taczi głos”, i pòdczorchiwô, że nót je dobrze, 
tj. ùwôżno, sã przësłëchiwac. Szkólny pitô ùczniów: Jak głos mòże sã wëdobëwac?
Òdpòwiedzë ùczniów są intuicyjné. Szkólny gôdô: Òb czas gôdaniô dochôdają do nas infòrmacje ò rozmajitëch 
wësokòscach głosu (nisczi abò wësoczi głos) i pòdczorchiwómë, że kòżdi z nich mô òriginalną farwã.
Szkólny òpòwiôdô ò fałdach (głosowëch strënach), chtërne są w gôrdzelë – zacyskają sã òb czas môłczeniô, 
a rozszérzają òb czas wëdobëwaniégò głosu. Wësokòsc głosu je zanôleżnô òd długòscë gôrdzelë i głosowëch 
strun, a pòdstawòwima ôrtama głosu są: sopran i alt (białgłowsczé głosë) a tenór, baritón i bas (chłopsczé 
głosë).
Szkólny prosy, bë ùczniowie zaspiéwelë niedôwno pòznóną na ùczbach kaszëbsczégò jãzëka frantówkã. Jeżlë 
je mòżlëwòta, to szkólny włącziwô platã z mùzyką.

Malënk: A. Wojtaszczyk-Bukato
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2. Tradicyjnô mùzyka – kaszëbsczé instrumentë.
Szkólny pitô ùczniów: 
Gdze je czëc mùzykã? [W dodomù, w krómie, w diskòtece, na wieselim...] Na jaczich instrumentach mòże grac w òrkestrze? 
[Na klawirze, na fléce, na skrzëpicach, na kòntrabasu, na perkùsje...] Wiéta, jaczé instrumentë są znóne òd dôwna 
na Kaszëbach? A jeżlë jo, to jaczé? [Diôbelsczé skrzëpice, bùrczëbas (mrëczk lub brómtop), bazuna...]
Szkólny przed ùczbą przërëchtowôł instrumentë (np. mô pòżëczoné z dodomù kùlturë) i pòkazywô je ùcznióm. 
Òpòwiôdô ò instrumentach:
Diôbelsczé skrzëpice – to tradicyjny kaszëbsczi instrument, chtëren miôł òdstraszac dëchë w zadëszną noc. Òn grô 
jakno perkùsjô. To je dłudżi czij, na chtërnym ù górë je larwa diôbła z włosama pòd kapeluszã. Na czôpce są maliń-
czé zwónczi. Skrzënia, chtërna mòże përznã przëbôczëwac skrzëpice, mô trzë strënë do szarpaniô. Je tu téż blaszané 
pùdełkò, chtërno je grzechòtką. Nen instrument zwòni, dzwãczi, grzechòce. 
Bùrczëbas (mrëczk lub brómtop) – to je takô pùtnia (beczka), chtërna mô dzurã, a w ni są włosë z kóńsczégò ògóna. 
Jeżlë sã zmòczi rãce i przëcygnie rãkama bez ògón, to je czëc fejn bùrczący zwãk.
Bazuna – mòże przëbôczëwac baro długą trąbkã. Nen instrument je zrobiony z pniów młodëch drzéwiãt, np. òlchë 
czë lëpë. Nôczãscy mô 1 méter długòscë, le mòże miec i 2 métrë. Mô téż metalowé òbrãcze, chtërne łączą czãscë 
bazunë. Zwãk, jaczi wëdôwô, béł pòmòcą jakò sygnalizacjô dlô rëbôków, pasterzów i jinszich, chtërny robilë dalek 
òd jinëch lëdzy. 
Szkólny rôczi szkòłowników do zapisaniô tematu w zesziwkach: Kaszëbskô mùzyka tradicyjnô.
Szkólny zachãcywô szkòlôków, bë swòjima słowama òpiselë, jak wëzdrzą wszëtczé trzë instrumentë, leno nót je 
wëkòrzëstac słowa z kôrtków, jaczé doczépiô do tôflë. Na kôrtkach mają sã nalezc słowa: òbrãcze, ùstnik, czij, 
drzewiané czãscë, zwónczi, grzechòtka, strënë, kóńsczi ògón, pùtnia, talérze, sznur, skrzëpice, czôpka, włosë, 
gãba pùrtka.
Szkólny rôczi chãtnëch szkòłowników do gãbnégò òpisaniô wëzdrzatkù instrumentów i rozdôwô ne kartczi ze 
słowama do wklejeniô do zesziwkù pòd tematã ùczbë.
Szkólny rozdôwô wszëtczim ùcznióm kòlorowanczi z céchunkama instrumentów (Dodôwk) i rôczi do farwieniô 
òbrôzków a do pòdpisaniô dzélów instrumentów słowama z kôrtków doczépionëch do tôflë. Czej szkòlôcë 
skùńczą robòtã, szkólny sprôwdzô pòprawnosc pisënkù a dopasowanié wërazów do dzélów instrumentów.

Dodôwk

3. Spiéw do grë na instrumentach. 
Szkólny rôczi wszëtczich ùczniów za régą, bë spróbòwelë zagrac na instrumentach i bë pòrównelë jich zwãczi. 
Pòstãpno zachãcywô szkòłowników, bë razã zaspiéwelë i zagralë frantówkã, jaczi sã w slédnym czasu ùczëlë.  
Szkólny pòkazëje, jak grac na instrumentach.
Na zakùńczenié ùczbë szkólny gôdô: Nasze głosë są jak instrumentë, téż mòżemë je czëc. Kòżdi instrument mô jinszi 
zwãk, bò mô jinszé dzéle. Ò kòżdi instrument nôleżi dbac, jeżlë sã chce, bë piãkno grôł.

Céchùnczi: A. Wojtaszczyk-Bukato
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Subiekt – je to part zdaniô, jaczi mòżemë pòznac pò tim, 
że nazéwô òn òsobã, rzecz abò abstrakcyjną znankã. 
Colemało je òn ùżëti w nazéwôczu. Cobë zapitac 
ò subiekt, nót je ùżëc pëtaniów chto?, co? Subiektã 
może bëc w òsoblëwòscë słowò, jaczé nazéwô kògòs, 
chto wëkònywô jakąs aktiwnosc, na przëmiar w zdanim 
Nënka warzi pôłnié. – subiektã je słowò nënka. Subiekt 
mòże téż bëc słowã, jaczé òznôczô òsobã abò rzecz, jakô 
je w jaczims stanie, na przëmiar w zdanim Ksążka leżi na 
pòlëcë. – subiektã je słowò ksążka, za to w zdanim Tómk spi. 
– subiektã je słowò Tómk.

W fùnkcji subiektu mògą wëstąpiwac rozmajité partë 
mòwë:

•	 jistnik, np.: Ptôch lecy.
•	 znankòwnik, np.: Chòri brëkùją doktora.
•	 zamiono, np.: Të dërch sã smiejesz.
•	 wielnik, np.: Drëdżi spiéwô.
•	 czasnik w infinitiwie, np.: Wanożëc mòże do 

rozmajitëch krajów.
•	 mionoczasnik, np.: Płaczący zaczną sã smiac.
•	 przëczasnik, np.: Bëlno to znaczi dobrze.
•	 wiążëna, np.: „Ë” je wiążëną.

Czwiczenié 1 
Przeczëtôj niżi zapisóné zdania i pòdsztrëchni w kòżdim 
z nich subiekt.

•	 Të łżesz.
•	 Jô sã spita mòjégò brata.
•	 Szkólnô kôza skùńczëc nã fejn rozwijającą sã 

diskùsjã.
•	 Jô lubiã ùżëwac krëjamnëch, egzoticznëch, a nawet 

trudnëch słowów.
•	 Mëma mie kùpiła farwny tornister, piórnik, 

nowé krédczi, snôżą biôłą bluzeczkã i wiele 
jinëch pòdrobnotów.

Wszëtczé te zdania pòchôdają z ksążczi Balbina z IV B 
Danutë Stanulewicz. Jeżlë jesz nie znôsz ti ksążczi, mòżesz 
do ni zazdrzec.

Czwiczenié 2
Pòdsztrëchni subiektë i napiszë, jaczé partë mòwë mają 
w pòdónëch zdaniach fùnkcjã subiektu.
Aleksãder pierszégò séwnika jidze do szkòłë. ...................
Mądri mògą wiedzec wiãcy jak głupi. .................................
Chòri mùszą òstac doma. .......................................................
Wa to wszëtkò doch wiéta. ...................................................
Trzë je lëczbą. ............................................................................
Pisac nót je wërazno. ..............................................................

Czwiczenié 3 
Dofùluj zdania, dopisëjącë subiektë.
.............................. baro lubią chòdzëc w deszczu. 
............................... dzysô doma jémë kùcha.
............................. przińdã do ce witro.
............................ je trzënôsce lat stôrô.
........................... sedzą w kùchni i pleszczą.
Subiekt wërażony zamionã to
W kaszëbsczim jãzëkù subiekt colemało je wërôżóny 
zamionã to, na przëmiar w zdaniach: 
To padô.
To sã robi piãkno.
To dô dzysô bëlné pôłnié.

Czwiczenié 4 
Wëmëslë i zapiszë trzë zdania, w jaczich wëstąpiwô subiekt 
wërażony zamionã to.
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
.............................................
Subiekt w jinëch przëpôdkach jak nazéwôcz
Wszëtczé przëdstawioné wëżi przëmiarë tikałë sã subiektu 
wërażonégò w nazéwôczu, ale w kaszëbsczim jãzëkù je 
téż mòżlëwé, cobë subiekt béł wërażony w rodzôczu 
abò w dôwôczu, na przëmiar:
Mie sã to widzy. (subiekt w dôwôczu)
Wama sã chce jesc (subiekt w dôwôczu)
Ni ma cëkru. (subiekt w rodzôczu)

Czwiczenié 5 
Pòdsztrëchni subiektë i napiszë, w jaczich przëpôdkach òne 
wëstąpiwają w pòdónëch zdaniach.
To je cepło. ...............................................................................
Jemù sã chce biegac. ...............................................................
Doma ni ma solë. .....................................................................
Katarzëna pisze lëst. ...............................................................
To je dobrze. .............................................................................
W szkòle nikògò ni ma. ..........................................................
Mòżesz zapamiãtac, że subiekt wërażony w nazéwôczu 
je nazéwóny gramaticznym subiektã, a subiekt wërażony 
w rodzôczu abò w dôwôczu je nazéwóny logicznym 
subiektã.
régòwi Subiekt 
W zdanim mòże wëstąpiwac czile słowów wëmienionëch 
jeden za drëdżim. Niżódno z tëch słowów nie je wôżniészé 
òd jinégò i razã wszëtczé mògą òne ùsadzac régòwi subiekt. 
Na przëmiar w zdanim Ksążka, taska i deka leżą na pòdłodze. – 

Subiekt
Hana Makùrôt-Snuzëk Gramatika
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VII

subiektã są słowa ksążka, taska i deka. W zdanim Rãka i noga 
są partama cała. – subiektã są słowa rãka i noga.
Jeżlë subiekt je wërażony słowã w nazéwôczu i przëmionowim 
rzeczenim, tej mómë do ùczinkù z taczim ôrtã régòwégò 
subiektu, jaczim je towarzëszący subiekt. Na przëmiar 
w zdanim Jô z tobą jidã do krómù. – subiektã są słowa 
jô z tobą. W zdanim Tatk z dzecama jedzą wieczerzã. – 
subiektã są słowa tatk z dzecama.

Czwiczenié 6
Rzeczë, czemù pòniższé zdania są pòdzeloné na dwa karna.

a) Ôpka, tigris, nosoróg i żirafa żëją w zwierzińcu. 
Nënka, tatk i sostra są mòją nôblëższą rodzëzną. 
Ana i Pioter skôczą na łące.

b) Starka z òtroczką szłë na szpacérã. Białka z tuskã 
bawią sã bùten. Michôł z Wérónką sedzą na 
ùczbach.

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

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

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

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

.....................................................................................................
dëbeltny Subiekt
Wôrt je téż zmerkac, że òsoblëwò w gôdónym kaszëbsczim 
jãzëkù mómë colemało do ùczinkù z pòwtôrzanim 
subiektu. Tak pòzéwóny dëbeltny subiekt wëstąpiwô na 
przëmiar w zdaniach: 
Mój stark, ten wiedno mô dlô mie cos miodnégò.
Słuńce, òno piãkno swiécy.

Czwiczenié 7
Dofùluj zdania tak, cobë béł w nich ùżëti dëbeltny subiekt.
Nasz kóń, ...................... wiedno żdaje jestkù.
Mòja nënka, .................. lubi wiązc.
Mòja sąsôdka, ................. dërch bë plestała.

ÒDPÒWIESCË

Czwiczenié 1
•	 Të łżesz.
•	 Jô sã spita mòjégò brata.
•	 Szkólnô kôza skùńczëc nã fejn rozwijającą sã 

diskùsjã.
•	 Jô lubiã ùżëwac krëjamnëch, egzoticznëch, a nawet 

trudnëch słowów.
•	 Mëma mie kùpiła farwny tornister, piórnik, 

nowé krédczi, snôżą biôłą bluzeczkã i wiele 
jinëch pòdrobnotów.

Czwiczenié 2
Aleksãder pierszégò séwnika jidze do szkòłë. jistnik
Mądri mògą wiedzec wiãcy jak głupi. znankòwnik
Chòri mùszą òstac doma. znankòwnik
Wa to wszëtkò doch wiéta. zamiono
Trzë je lëczbą. wielnik
Pisac nót je wërazno. czasnik

Czwiczenié 3 
Przëmiarowé òdpòwiescë:
Dzecë baro lubią chòdzëc w deszczu. 
Më dzysô doma jémë kùcha.
Jô przińdã do ce witro.
Mónika je trzënôsce lat stôrô.
Starkòwie sedzą w kùchni i pleszczą.

Czwiczenié 4 
Przëmiarowé òdpòwiescë:
To dało bëlnégò kùcha.
To je dzysô zëmno.
To grzëmi.

Czwiczenié 5
To je cepło. nazéwôcz
Jemù sã chce biegac. dôwôcz
Doma ni ma solë. rodzôcz
Katarzëna pisze lëst. nazéwôcz
To je dobrze. nazéwôcz
W szkòle nikògò ni ma. rodzôcz

Czwiczenié 6
W zdaniach z pierszégò karna (a) subiektë są twòrzoné 
przez słowa, z jaczich niżódno nie je wôżniészé òd drëdżégò. 
Są to régòwé subiektë. W zdaniach z drëdżégò karna (b) 
w fùnkcji subiektu wëstąpiwają słowa w nazéwôczu razã 
z przëmionowima rzeczeniama. Reprezentëją òne ôrt 
régòwégò subiektu, jaczim je towarzëszący subiekt. 

Czwiczenié 7
Przëmiarowé òdpòwiescë:
Nasz kóń, ten / òn wiedno żdaje jestkù.
Mòja nënka, ta / òna lubi wiązc.
Mòja sąsôdka, ta / òna dërch bë plestała.

Malënk: J. Koźlarska
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