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Kaszëbskô kruta z żëczbama dlô mòji mëmë
Céle ùczbë
Ùczéń...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pòznaje słowiznã sparłãczoną z Dniã Matczi,
pòznaje wëzdrzatk i nazwë wëbrónëch kwiôtków
a jinszich elementów z kaszëbsczégò wësziwkù,
rozmieje napisac żëczbë na Dzéń Matczi,
pòznôwô wiérztkã „Piecze mëszka plińce”,
spiéwô frantówkã „Ùsmiéwk nôpierszi”,
kôrbi ò swòji mëmie,
bierze aktiwny ùdzél w jãzëkòwëch czwiczeniach,
rozwijô sã plasticzno i mùzyczno,
ùczi sã wespółrobòtë z drëchama,
mô swiądã, że nót je dzãkòwac mëmie i bëc
wdzãcznym za ji miłotã.

Metodë robòtë
kôrbiónka, mówienié wiérztczi, czwiczenia pisënkù
i wëmòwë, wëzwëskiwanié wiédzë w czwiczeniach,
wëkònywanié kôrtczi (laùrczi) dlô mëmë, spiéwanié
frantówczi, farwienié wzorów z kaszëbsczégò wësziwkù
Fòrmë robòtë
indiwidualnô, w pôrach, z całą klasą
Materiałë
• tekst wiérztczi „Piecze mëszka plińce” i plata z mùzyką
pt. Z kaszëbsczim w swiat. Spiéwómë pò kaszëbskù
• tekst frantówczi „Ùsmiéwk nôpierszi” i plata z mùzyką
pt. Cél daleczi (Spiéwné kwiôtczi)
• kómpùter i głosniczi
• òbrôzczi z mëmą-mëszką i ji dzôtkama
• czwiczenié z kòdã
• òbrôzczi i nazwë wëbrónëch wzorów z kaszëbsczégò
wësziwkù
• mòdło kôrtczi (laùrczi) z kaszëbską krutą
• krédczi i pisadła
• czwiczenié z żëczbama
• tôfla
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Cyg ùczbë
Wstãpny dzél
1. Szkólny witô sã z ùczniama i pitô, jaczé òsobë
przënôleżą do rodzënë. Szkòłownicë wëmieniwają, że
mëma, tatk, sostra, bracyna, stark itd., a szkólny gôdô,
że terô naùczą sã wiérztczi ò jedny òsobie z rodzënë –
ò mëmie – i bãdze to w teksce mëma-mëszka.
2. Szkólny deklamùje tekst wiérztczi i pòkazywô
gestama a doczépiô do tôflë òbrôzczi z mëmą-mëszką
i ji dzôtkama. Mòże blós pòkazëwac miast doczepianiô.  
– Piecze mëszka plińce, piecze... (szkólny pòkazëje/
doczépiô do tôflë òbrôzk mëmë-mëszczi i pòkazëje gest
sparłãczony z pieczenim, wedle swòji ùdbë)
– temù dô do misczi (szkólny pòkazëje òbrôzk pierszégò
dzecka)
– temù prost do gąbczi (szkólny pòkazëje òbrôzk drëdżégò
dzecka)
– temù òsta néżczi (szkólny pòkazëje òbrôzk trzecégò dzecka)
– ten zôs wòli kùpczé (szkólny pòkazëje òbrôzk czwiôrtégò
dzecka)
– temù dała zupczi (szkólny pòkazëje òbrôzk piątégò dzecka)
Sama zjadła krëpczi... (szkólny wskazëje na òbrôzk
mëmë-mëszczi)
Tekst wiérztczi: Tomôsz Fópka
Zdrzódło: Danuta Pioch, Z kaszëbsczim w swiat, s. 91.
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3. Szkólny deklamùje wiérztkã jesz rôz i zachãcywô
ùczniów do pòwtôrzaniô tekstu razã z nim i do
rechòwaniô na pôlcach dzôtków mëmë-mëszczi.
Szkólny pitô sã ùczniów, jak wiele dzôtków mô mëszka,
a òni òdpòwiôdają, że piãc. Szkólny rôczi wszëtczich do
pòwtôrzaniô wiérztczi, spiéwającë jã na melodiã z platë
Z kaszëbsczim w swiat. Spiéwómë pò kaszëbskù (mòże tu
nalezc téż wersjã karaòke).
4. Szkólny gôdô, żebë w môl słowa „mëszka” szkòlôcë
gôdelë „mëma” i wszëtcë spiéwają jesz rôz. Ùczniowie
wcyg rechùją dzôtczi na pôlcach i mają starã pòwtarzac
gestë za szkólnym.
5. Szkólny kôrbi ze szkòlôkama ò mëmie.
Ù waji doma to mëma czë chtos jiny gòtëje i piecze? Ò kògò
mëma dbô? Je to wôrt i nót pòdzãkòwac mëmie za ji starã
ò wszëtkò? Jaczé swiãto bãdze niedługò?
Ùczniowie gôdają, że mëma dbô ò wiele sprôw doma
i że nót je pamiãtac, bë pòwiedzec ji „Bóg zapłac” za
to, co robi. Jeżlë nie pamiãtają, tej szkólny przëbôcziwô
jima, że nadchôdô Dzéń Matczi, a to je 26 maja i nót je
sã do tegò przërëchtowac.
Bôczënk: szkólny znaje swòjich ùczniów i mòże bëc tak,
że ùczéń abò ùczniowie nie mają ju swòjich mëmków abò
jich nie znają. Nót je tedë tak pòprowadzëc kôrbiónkã
(i nawetka całą ùczbã), cobë wszëtcë szkòlôcë czëlë sã
wôżny i spòkójny, np. mòże pòwiedzec, że dlô kògòs taką
mëmką je jich starka, cotka, starszô sostra abò czasama
òsoba spòza biologiczny rodzënë. Czej jaczi ùczéń mô
leno tatka, tej kôrtkã z żëczbama mòże wëzwëskac na
Dzéń Òjca, leno szkólny mô tej za zadanié pòmòc ze
zmianą pisënkù. W taczich sytuacjach kòżdi szkólny
mùszi sã wëkazac empatią, zrozmienim i elasticznoscą,
a téż wiedzec, jak bëlno pòprowadzëc ùczbã, bë kòżdi
ùczéń wëszedł z ni dowôrtoscowóny.
Rozwijny dzél
6. Szkólny gôdô, żebë sã dowiedzec, co mëmë lubią dostac
w swòje swiãto, i rozdôwô szkòlôkóm kôrtczi z czwiczeniã
(Dodôwk 1).
Co mòże dac mëmie w ji swiãto? Co òna lubi? Co sã ji widzy?
Òbôczimë, co to mòże bëc na spòdlim negò czwiczeniô.
Waszim zadanim je wpisac pasowną lëtrã kaszëbsczégò
alfabetu w môl lëczbë. Lëtrë stwòrzą nama słowa.
Kòżdi ùczéń zapisëje òdpòwiedzë na swòji kôrtce
zgódno z pòdónym kòdã z lëtrama kaszëbsczégò
alfabetu, a pózni wszëtcë sprôwdzają ze szkólnym.

II
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Numer 1 to „laùrka”, numer 2 to „kruta”, a numer 3 to
„serce”. Mëmë nôbarżi chcą dostac w darënkù wasze piãkné
i kòchóné serca.
7. Szkólny céchùje na tôflë sztôłt kôrtczi (laùrczi),
krutë i serca. Rôczi ùczniów do nazéwaniô òbrôzków pò
kaszëbskù.
Na spòdlim czwiczeniô pòwiedzta mie, co to je? Jo, to je
„laùrka”. Jo, to je „serce”. A nen nowi wëraz to „kruta” –
terô wiéta, co òn òznôczô. Kruta je z kwiôtkama, a mëmë
nôczãscy lubią kwiatë.
8. Szkólny pitô sã, jaczé szkòłownicë znają kwiatë,
a ùczniowie wëmieniwają nazwë. Pózni gôdô, że dzysô
bãdą robilë laùrkã dlô mëmë z malënkama kwiôtków
a jinszich elementów z kaszëbsczégò wësziwkù.
Mëszlã, że kòżdi z was miôł czedës robioné laùrkã. Dzysô
më pòznómë kwiôtczi i elementë z kaszëbsczégò wësziwkù
i zdrzącë na nie, zrobimë piãkną kôrtkã z kaszëbską krutą
dlô waszich mëmów na Dzéń Matczi.
9. Szkólny doczépiô do tôflë òbrôzczi z wëbrónyma
kaszëbsczima wzorama z wësziwkù (Dodôwk 2), a kòle
nich jich nazwë, le w rozsëpónce (Dodôwk 3). Szkólny
rôczi ùczniów, bë razã z drëchã z łôwczi ùstalëlë, jakô
nazwa pasëje do jaczégò elementu wësziwkù – mają
na to jednã minutã czasu. Pò minuce szkólny sprôwdzô
òdpòwiescë i kôrbi ze szkòlôkama.
Na przëmiar: Jo, to je wiszenka, bò je malinkô a czerwionô.
A to są zwónczi, bò mają sztôłt zwónków.
Wôrt, bë szkólny dôwôł bôczenié na sztôłtë, na farwë i chòc
krótkò òbjasnił, że wzorë z kaszëbsczégò wësziwkù są wzãté
z przirodë.
10. Szkólny pòwtôrzô głosno z ùczniama wszëtczé
nazwë elementów wësziwkù, bë ùtrwalëc wëmòwã,
a pòstãpno scygô te nazwë z tôflë i pitô sã szkòlôków,
jak sã nazéwają ne kwiôtczi a jinszé wzorë. Czej bëlno
òdpòwiedzą, doczépiô nazwë kòl òbrôzków jesz rôz.
11. Szkólny dôwô kòżdémù ùczniowi mòdło laùrczi dlô
mëmë, jaczé przërëchtowôł na ùczbã – są to dwie kôrtczi
(biôłô i farwnô) pòłączoné na górze (nôlepi w trzech
môlach) zsziwkama. Na biôłi kôrtce je malënk krutë
z kwiôtkama a jinszima elementama z kaszëbsczégò
wësziwkù, jaczé pòjawiłë sã na ùczbie, i z nacéchòwóną
jedną linią pòd krutą (Dodôwk 5). Drëgô kôrtka, farwnô,
je pùstô i przërëchtowónô do napisaniô na ni żëczbów
dlô mëmë.
Terô kòżdi z was wié, jak wëzdrzą niechtërne ze snôżich
kaszëbsczich wzorów. Terô téż kòżdi z was dostôwô mòdło
laùrczi dlô mëmë. Na pierszi kôrtce, bò jak widzyta – są dwie
kôrtczi, je céchùnk krutë. Pòfarwijta jã zgódno z farwama,
jaczé są na òbrôzkach wzorów na tôflë. Na lënii, jakô je pòd
krutą, napiszta: DLÔ MËMË.
Szkòlôcë farwią krutã i piszą „DLÔ MËMË” (szkólny téż
napisôł te słowa, leno na tôflë), a szkólny mònitorëje jich
robòtã. Cobë ùmilëc ùcznióm robòtã òbczas farwieniô, mòże
jima włączëc platã z mùzyką, nôlepi z frantówką „Ùsmiéwk
nôpierszi” z platë Cél daleczi karna Spiéwné kwiôtczi.
12. Czej wszëtcë pòfarwią krutã i pòdpiszą „DLÔ
MËMË”, tej szkólny prosy jich, cobë òdłożëlë laùrczi
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na brzég łôwczi, i rozdôwô jima czwiczenié z tekstã
żëczbów, leno felëje w nim niechtërnëch wërazów
(Dodôwk 4).
Przed wama je tekst żëczbów na Dzéń Matczi, le ni ma
w nim piãc słów. Są òne wëpisóné w ramce pòd tekstã.
Bãdã terô czëtac żëczbë dwa razë, a wa wëbierzta pasowné
słowa z ny ramczi i dofùlujta żëczbë.
Szkólny czëtô tekst, a pòstãpno sprôwdzô wëkònanié
zadaniô. Chãtny szkòlôcë czëtają swòje òdpòwiescë,
a szkólny zapisëje je na tôflë.
Numer 1 to „Mëmkò”, a numer 2 to „parmieniów”. Numer 3
to „ptôszczi”, a 4 to „kwiôtczi”. Numer 5 to „szczescé”.
13. Szkólny rôczi wszëtczich szkòłowników, bë razã
z nim głosno przeczëtelë tekst żëczbów, a tedë
òbjasniwô ùcznióm nieznóné słowa z tekstu.
14. Szkólny prosy ùczniów, cobë przepiselë ne żëczbë na
farwną kôrtkã w swòji laùrce i nie zabôczëlë sã pòdpisac
pò słowach „Twòje dzeckò”. Szkòlôcë mają pisac pòmału
i ùwôżno – miec starã nie zrobic niżódnëch felów.
Szkólny mònitorëje wëkònanié zadaniégò i pòmôgô,
czej je nót. Sprôwdzô pisënk kòżdémù ùczniowi.
Kùńcowi dzél
15. Szkólny rozdôwô ùcznióm tekst frantówczi
„Ùsmiéwk nôpierszi” i czëtô tekst głosno razã z nima.
Pòstãpno włącziwô platã z mùzyką i spiéwô z nima mët
(przënômni dwa razë).
Je to frantówka ò mëmie, ò tim, że baro kòchómë nasze
mëmczi. Mają starã ò tak wiele, co më so pòwiedzelë
na pòczątkù ùczbë. Jak sã naùczita spiewac ten dokôz,
bãdzeta mòglë zaspiewac gò swòji mëmie w Dzéń Matczi.
A terô zaspiewôjmë razã!

16. Szkólny gôdô, że wszëtcë ùczniowie mògą terô na
Dzéń Matczi dac swòjim mëmóm piãkną laùrkã z krutą
a żëczbama i téż zaspiewac frantówkã.
17. Szkólny dzãkùje za ùczbã i òddzãkiwô sã ze
szkòlôkama.

Aleksandra Dzãcelskô-Jasnoch
szkólnô kaszëbsczégò i angelsczégò jãzëka w Czerskù. Wespółrobi
z cządnikã „Pomerania” i je redaktorką dodôwkù „Najô Ùczba”.
Nôleżniczka Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô.
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Ó
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Ż

1) 16/ 1/ 30/ 26/ 15/ 1
_________________________
2) 15/ 26/ 29/ 28/1 _____________________
3) 27/ 7/ 26/ 5/ 7 ___________________
DODÔWK 2

ÙSMIÉWK NÔPIERSZI
(słowa: E. Prëczkòwsczi, mùzyka: T. Fópka)
Co dzéń dëcht z rena
Ùsmiéwk nôpierszi mëmie sélóm
Bò mòjã drogą mëmã
Tak kòchóm, że jaż zmiéróm.
Ref. Za to, że w chëczach dobrze je
I za to, że cepełkò móm
A że do spikù mùjkô mie
Òsoblëwie, że nie jem sóm./ x2
Mëma mô starã
Bëm wcyg òtmikôł serce swòje
I tczë miôł wiôlgą miarã
Sã dzelił tim, co mòje.
Ref./ x2
I mëszlã sobie:
Tak wiele òd Ce móm dostóné!
Bëm mógł to czedës Tobie
Chòc w dzélu miec òddóné.
Ref./ x2

DODÔWK 3
RÓŻA
WISZENKA
ZWÓNCZI
TËLPÓN
LËST DÃBÙ
NIEZABÔTKA
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DODÔWK 4
Mòja kòchónô (1) ______________!
Żëczã Cë, bë kòżdi dzéń w rokù béł dlô Cebie fùl (2) ________________ słuńca!
Żëczã, bë (3) _____________ swòjim miłim spiéwanim wiedno bùdzëłë Cebie do nowégò dnia!
Żëczã, bë wszëtczé (4) ____________ na Twòjich stegnach wëzdrzałë i wòniałë nôpiãkni!
Żëczã, bë miłota, redosc, (5) _____________ i zdrowié bëłë wiedno z Tobą!
Wszëtczégò bëlnégò z leżnoscë Dnia Matczi!
Kòchóm Cã :)
Twòje dzeckò..........................................................
szczescé

kwiôtczi

DODÔWK 5

IV
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Mëmkò

ptôszczi

parmieniów

Hana Makùrôt-Snuzëk

Gramatika

Òkòlnik
Òkòlnik – je to part zdaniô, jaczi òkresliwô czasnik.
Wskôzywô òn na leżnoscë, w jaczich zachôdô jakôs
czinnosc. Òkòlnik mòże òdnaszac sã do môlu, czasu,
spòsobù, célu, przëczënë aktiwnoscë, a téż do zastrzedżi,
jakô je mùszebnô dlô wëkònaniô czinnoscë, abò do
tegò, co mòże przeszkòdzëc w wëkònanim aktiwnoscë.
Òkòlnik òdpòwiôdô m. jin. na pëtania: jak?, gdze?, czedë?,
za czim?, dlôcze?, w jaczim célu?, nimò czegò?, w jaczim
przëtrôfkù?
W zdanim òkòlnikã mògą bëc rozmajité partë mòwë:
• przëczasnik, np.: Wiater mòcno wieje.
• przëczasnikòwé zamiono, np.: Mie wiedno felëje czasu.
• przëczasnikòwi terôczasny mionoczasnik, np.:
Michôł leżi, mëslącë ò zymkù.
• przëmionowé rzeczenié, np.: Jidã na szpacérã.
• jistnik, np.: Wieczorã nie mdze mie doma.
Czwiczenié 1
Do wëpisónëch z tekstu słowów i rzeczeniów dopasuj
pëtania. Dôj bôczënk na kòntekst całégò zdaniô.
– Diana pòjachała z òjcã do Carmody – rzekła wastna
Barry i szła dodóm, zamëkającë dwiérze za sobą.
Ana, złómónô, le spòkójnô szła nazôd na Zeloną Grzëpã.
– Slédnô mòja nôdzeja ùlecała – pòwiedzała do Marilë.
– Sama gôdała jem z wastną Barry, leno bëła wedle mie
baro niechãtnô. Marilo, nie mëszlã, żebë bëła to bëlno
wëchòwónô òsoba. Terô ni mògã zrobic nick jinszégò,
leno mòdlëc sã. Tec ni móm wiôldżich nôdzejów, czë to
pòmòże, Marilo. Ni móm za baro wiarë, czë sóm Pón
Bóg bë rozmiôł cos zrobic z tak nôpiartą białką.
– Dôj pòkù, Ano, ny gôdce – przerwała Marila, bò miała
starã scygnąc sã òd bezbòżny lëgòtczi do smiéchù,
chtëren, nimò ji mierzélstwa, òpanowiwôł jã corôz
mòcni.
(Lucy Maud Montgomery, Ana z Zelony Grzëpë, z pòlsczégò
skaszëbiła Magdaléna Bòbkòwskô, Gduńsk 2017, Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie, s. 166–167).

jak?, jak?, gdze?, gdze?, nimò czegò?, czedë?
1. dodóm – ................................................................................
2. na Zeloną Grzëpã – .............................................................
3. baro – .....................................................................................
4. bëlno – ...................................................................................
5. terô – ......................................................................................
6. nimò ji mierzélstwa – ..........................................................
Napiszë, jaczima partama zdaniô sã wëpisóné wëżi
słowa i rzeczenia? ............................................
Nalézë w pòwëższim teksce jiné słowa abò rzeczenia,
chtërne téż mają tã samą fùnkcjã w zdanim.
......................................................................................................
......................................................................................................

Czwiczenié 2
Dofùluj zdania słowama abò rzeczeniama, chtërne
òdpòwiôdają na pòdóné pëtania.
Drzewa stojałë .............................................. (gdze?)
Tószk wrócył nazôd ...................................... (skądka?)
Co dzéń reno dzecë jidą ................................. (dokądka?)
Biéj ................................................................. (kądkã?)
Dôj bôczënk na to, że słowa abò rzeczenia, jaczé
òznôczają môl aktiwnoscë i òdpòwiôdają na pëtania:
gdze?, skądka?, dokądka?, kądkã? – są òkòlnikama môlu.
Czwiczenié 3
Dofùluj pòdóné zdania słowama abò rzeczeniama, chtërne
òdpòwiôdają na pòdóné pëtania.
.................................... (czedë?) słuńce pòkôzało sã na niebie.
Òni żdają na naju ...................................... (jak długò?).
................................... (jak czãsto?) mie sã zdôrzało nie
przińc do szkòłë.
................................... (òd czedë?) minãło ju wiele lat.
Dôj bôczënk na to, że słowa i rzeczenia, jaczé òdnôszają
sã do czasu, w jaczim dokònywô sã aktiwnosc, i
òdpòwiôdają na pëtania: czedë?, jak długò?, jak czãsto?,
òd czedë? – nazéwóné są òkòlnikama czasu.
Czwiczenié 4
Dofùluj pòdóné w tôflë zdania słowama i rzeczeniama
z ramczi. Do kòżdégò wpisónégò przez cebie słowa abò
rzeczenia zapiszë pëtanié.
chùtkò, jak w òbrôzk, szeptã, ze szmaką, redosno,
z bôczënkã
Wpiszë słowa i rzeczenia
z ramczi

Pëtania, na jaczé
òdpòwiôdają wpisóné
słowa i rzeczenia

................................ jidã na
pòtkanié z tobą.
Przeczëtôj nen tekst jesz
rôz .................................. na
nôwôżniészé rzeczë.
Marta ..................... zeszła
pò trapach, bò baro ji sã
spieszëło.
Mòja sosterka rzekła cos
................. i jem nick nie
ùczuł.
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Gramatika

Czwiczenié 7
Dofùluj kòżdé zdanié jednym słowã abò dwùma słowama.

Katarzëna zjadła pôłnié
.............................................
Òna je w niegò
wezdrzónô .........................
Dôj bôczënk na to, że słowa i rzeczenia, jaczé
òdpòwiôdają na pëtania: jak?, w jaczi spòsób? –
wskôzywają na spòsób wëkònaniô aktiwnoscë. Są òne
nazéwóné òkòlnikama spòsobù.
Czwiczenié 5
W pòniższich zdaniach pòdsztrëchni rzeczenia, chtërne
òdpòwiôdają na pëtania: dlôcze?, z jaczi przëczënë?
Òna sã zrobia szadô òd gòrzu.
Jô robiã to z przëczënë mòji wiarë.
Mòja sostra całô drãtwieje òd strachù, czej widzy pajczi.
Całô klasa zaczãła kòskac z redoscë.
Dôj bôczënk na to, że rzeczenia, jaczé òdpòwiôdają
na pëtania: dlôczë?, z jaczi przëczënë? – są nazéwóné
òkòlnikama przëczënë i wskôzywają na przëczënã
aktiwnoscë.
Czwiczenié 6
Dofùluj pòdóné zdania, wpisywającë słowa i rzeczenia
z ramczi. Napiszë, na jaczé pëtania òdpòwiôdają wpisóné
przez cebie słowa i rzeczenia.
sã legnąc, za kòłôczama, dlô ùtczeniô pamiãcë
herojów, dlô swiãti zgòdë, dlô zdrowiô
Wpiszë słowa i rzeczenia
z ramczi

Pëtania, na jaczé
òdpòwiôdają wpisóné
słowa i rzeczenia

Lëdze zajimają sã spòrtã
.................................................
Co dzéń chòdzã do krómù
..................................................
Òn to zrobił ............................
..................................................
Ana bëła ùmãczonô i pòszła
..................................................
Pòmniczi stôwiô sã  ..............
..................................................
Dôj bôczënk na to, że słowa i rzeczenia, chtërne
òdpòwiôdają na pëtania: za czim?, w jaczim célu? – są
òkòlnikama célu. Jich fùnkcją je wskôzywanié na cél
aktiwnoscë.
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Nimò ..................................... jô nie szła na szpacérã.
Nimò ...................................... më pòjachelë na wanogã.
Nimò ....................................... ùdało mie sã to zrobic.
Nimò ...................................... òni szlachùją za sobą.
Dôj bôczënk, że rzeczenia, chtërne òdpòwiôdają na
pëtanié nimò czegò? są òkòlnikama przëzwòleniô.
Òkòlniczi przëzwòleniô wskôzywają na leżnoscë, jaczé
mògłë bëc przeszkòdą w wëkònanim jaczis czinnoscë,
ale równak kù reszce òne nie przeszkòdzëłë.
Czwiczenié 8
Przëpòrządkùj do se pòdóné rzeczenia i zwrotë tak, cobë
òne twòrzëłë zdania. Jaczé pëtania mòżesz zadac do
rzeczeniów, chtërne nalazłë sã w pierszi kòlumnie?
1. W przëtrôfkù chòrosce a) malënë mdą bëlno rosłë.
2. Na wëpôdk deszczu

b) nie przińdã do szkòłë.

3. Przë dobrim wiodrze

c) nie chòwi sã pòd drzewã.

4. Na królewsczi rozkôz

d) wezkôj szorëm.

5. W przëtrôfkù grzëmòtu e) mògã to zrobic.
Do rzeczeniów mòże zadac pëtania: ..................................
.................................................................................................... .
Dôj bôczënk na to, że rzeczenia, chtërne òdpòwiôdają
na pëtania pòd jaką zastrzegą?, w jaczim przëtrôfkù? – są
òkòlnikama zastrzedżi. Jich fùnkcją je wskôzywanié na
zastrzegã, jakô mùszebno miałabë bëc zjisconô, cobë
wëkònac jakąs aktiwnosc.
Czwiczenié 9
W pùstëch placach dopiszë pasowné òkòlniczi.
Òna szła ................................................... (òkòlnik môlu)
Òna szła ................................................... (òkòlnik czasu)
Òna szła ................................................... (òkòlnik spòsobù)
Òna szła ................................................... (òkòlnik célu)
Òna nie przëszła ...................................... (òkòlnik przëczënë).
Òna przëszła ............................................. (òkòlnik przëzwòleniô)
Òna przińdze ............................................. (òkòlnik zastrzedżi)
Czwiczenié 10
Zapiszë swòje zdania z pasownyma òkòlnikama:
(z òkòlnikã môlu) ......................................................................
(z òkòlnikã czasu) .....................................................................
(z òkòlnikã spòsobù) ................................................................
(z òkòlnikã célu) ........................................................................
(z òkòlnikã przëczënë) .............................................................
(z òkòlnikã przëzwòleniô) .......................................................
(z òkòlnikã zastrzedżi) .............................................................

Gramatika
Òdpòwiescë
Czwiczenié 1
1. dodóm – gdze?
2. na Zeloną Grzëpã – gdze?
3. baro – jak?
4. bëlno – jak?
5. terô – czedë?
6. nimò ji mierzélstwa – nimò czegò?
Wëpisóné słowa i rzeczenia są òkòlnikama.
Jiné òkòlniczi: do Carmody, nazôd, corôz mòcni
Czwiczenié 2
Przëmiérné òdpòwiescë:
Drzewa stojałë na wsë. (gdze?)
Tószk wrócył nazôd z bùtna. (skądka?)
Co dzéń reno dzecë jidą do szkòłë. (dokądka?)
Biéj tą drogą. (kądkã?)
Czwiczenié 3
Przëmiérné òdpòwiescë:
Reno (czedë?) słuńce pòkôzało sã na niebie.
Òni żdają na naju całi dzéń (jak długò?).
Nierôz (jak czãsto?) mie sã zdôrzało nie przińc do szkòłë.
Òd tamtégò czasu (òd czedë?) minãło ju wiele lat.
Czwiczenié 4
Redosno jidã na pòtkanié z tobą.

jak?

Przeczëtôj nen tekst jesz rôz
z bôczënkã na nôwôżniészé rzeczë.

w jaczi
spòsób?

Marta chùtkò zeszła pò trapach, bò
baro ji sã spieszëło.

jak?

Mòja sosterka rzekła cos szeptã i jem
nick nie ùczuł.

w jaczi
spòsób?

Katarzëna zjadła pôłnié ze szmaką.

w jaczi
spòsób?

Òna je w niegò wezdrzónô jak
w òbrôzk.

jak?

Ana bëła ùmãczonô i
pòszła sã legnąc.

w jaczim célu?

Pòmniczi stôwiô sã
dlô ùtczeniô pamiãcë
herojów.

w jaczim célu?

Czwiczenié 7
Przëmiérné òdpòwiescë:
Nimò bëlnégò wiodra jô nie szła na szpacérã.
Nimò deszczu më pòjachelë na wanogã.
Nimò jiwrów ùdało mie sã to zrobic.
Nimò gwësnëch rozjinaczeniów òni szlachùją za sobą.
Czwiczenié 8
1. b), 2. d), 3. a), 4. e), 5. c)
Rzeczenia òdpòwiôdają na pëtania: pòd jaką zastrzegą?,
w jaczim przëtrôfkù?
Czwiczenié 9
Przëmiérné òdpòwiescë:
Òna szła dodóm. (òkòlnik môlu)
Òna szła wieczorã. (òkòlnik czasu)
Òna szła wòlno. (òkòlnik spòsobù)
Òna szła za chlebã. (òkòlnik célu)
Òna nie przëszła z przëczënë chòroscë (òkòlnik
przëczënë).
Òna przëszła nimò sniegù. (òkòlnik przëzwòleniô)
Òna przińdze przë bëlnym wiodrze. (òkòlnik zastrzedżi)
Czwiczenié 10
Przëmiérné òdpòwiescë:
(z òkòlnikã môlu) Wëszedł z chëczë.
(z òkòlnikã czasu) Witro móm ùczbã tuńca.
(z òkòlnikã spòsobù) Miklosz szedł piechti.
(z òkòlnikã célu) Òn szukô za jedną ksążką.
(z òkòlnikã przëczënë) Z przëczënë szkòdlëwòscë nie je
wòlno tegò ùżëwac.
(z òkòlnikã przëzwòleniô) Nimò felënkù widu më so jakòs
pòradzëlë.
(z òkòlnikã zastrzedżi) W przëtrôfkù lëchégò samòpòczëcô
òstóń doma.

Czwiczenié 5
Rzeczenia do pòdsztrëchniãcégò: òd gòrzu, z przëczënë
mòji wiarë, òd strachù, z redoscë
Czwiczenié 6
Lëdze zajimają sã spòrtã
dlô zdrowiô.

w jaczim célu?

Co dzéń chòdzã do
krómù za kòłôczama.

za czim?

Òn to zrobił dlô swiãti
zgòdë.

w jaczim célu?

Hana Makùrôt-Snuzëk
doktor habilitowónô hùmanisticznëch nôùków a nôùkòwi robòtnik
Gduńsczégò Ùniwersytetu. Òpùblikòwała ksążczi tikającé sã
gramaticzi kaszëbsczégò jãzëka, cësków kaszëbiznë na pòlaszëznã
a tłomaczeniów na kaszëbsczi jãzëk. Je téż aùtorką pòezji i
tłomaczką.
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Tomôsz Fópka

Frantówka

„Mëmma mòja” – spiéwómë naszim mëmkóm
Ania zgùbiła zsziwk i rozlégô sã płacz
Rómka rozbòlôł brzëch i cos mùsza mù dac
Józk latos bãdze przëjãti wnet
Tata na noc le zlądëje a të so radz...
Gòspòdarstwò, ò chòwã dbac...
Jak w nym rozwarkù tak czurzisz òd lat!
Òd te sëwieje na twi głowie klat, jenëseja!
Ref. Mëmma mòja – znôwù minął dzéń
Minął, chòcô sã nie skùńcził
Mëmma mòja – jesz piãkniészô je
Gùbów nie je trzeba liczëc
Zdrzë, nen kalãdôrz w kùchni
Ò kôrtkã je zmiarcészi...
Jo, jo – bële człowiek zdrów le béł...
Mëmma mòja – nôwôżniészé, że
Wcyg je – i niech to nie zmieni sã!
Wstôwô nôpierszô z nas, zarô z rena, tak wczas...
Dzecë mògą jesz spac – Mëma zaczinô wark
Smarëje chléb, kładze na nie syr
Arbatë zbón wnet do topków rozlóny je
Pòjta dzôtczi, ju czas je jesc!
I przecygôsz sã i précz nëkôsz spik
A ze stołu môsz to wpùrgnioné miks! I do przódkù!
Ref.
Wiérztã mòże spiewac do melodie piesniczczi karna ABBA „Mamma mia”.

Tomôsz Fópka
Ùtwórca a animatór kaszëbsczi kùlturë. Doktór mùzycznëch kùńsztów. Aùtór
czilenôsce lëteracczich zbiérków i spiéwników. Direktór Mùzeùm Pismieniznë
i Kaszëbskò-Pòmòrsczi Mùzyczi we Wejrowie. Je kómpòzytorã m. jin. tëch
dokazów: „Pierszô Kaszëbskô Pasja” do sł. Ewanielii sw. Marka (2002) i „Msza
kaszubska na chór i diabelskie skrzypce” (2008), a téż tekstów do wiãcy jak 500
piesniczków. Brzôd jegò rozmajiti aktiwnoscë òstôł ùtrwalony na wiãcy jak sto
platach.
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