EDUKACYJNY DODÔWK DO „PÒMERANII”, NR 7 (139), SÉWNIK 2020
WË
PRZEZDANIÉ ÙDËTK
MINYS
SPRÔW
TR ÒWION
I ADMIA BËNOWËCÉ
NISTRA H
C JE

Paùlëna Wãserskô

Warkòwnie dlô młodzëznë
(3 ùczbòwé gòdzënë)

Zaczinómë wanogã z kaszëbsczim jãzëkã!
Céle warkòwniów
•

•

•
•
•

rozmienié przedstôwianiô sã pò kaszëbskù,
pòwiedzenié, co rozmieje sã robic, pòznanié
spòdlowëch wielników i spòdlowëch wërażeniów
na pòwitanié i òddzãkòwanié
pòznanié spòdlowëch zamionów òsobòwëch i prawidłowi òdmianë czasnika bëc w ternym czasu przez
wszësczé òsobë, a téż wëbrónëch dosebnëch zamionów
pòznanié kaszëbsczégò alfabetu i rozmienié, jak sã
wëmôwiô kaszëbsczé, apartné samòzwãczi
pòznanié i spiéwanié Kaszëbsczich nótów
pòznanié tekstu pt. Ò stwòrzenim Kaszëb, na spòdlim
jaczégò młodi lëdze ùczą sã czëtac pò kaszëbskù

•
•
•
•
•
•

Bibliografiô
•
•
•

Metodë i techniczi
•
•
•
•
•
•
•

gôdanié pò kaszëbskù – integracyjné zabawë
sparłãczoné z wielnikama, witanim sã, spòdlowima
wërażeniama na przëwitanié i òddzãkòwanié
nôùka na pamiãc
pòwtôrzanié za szkólnym
czëtanié tekstu cëchò i głosno
pisanié na tôflë
słëchanié wëpòwiesców
ùczba kaszëbsczégò jãzëka na spòdlim frantówczi
Kaszëbczé nótë

Fòrmë robòtë
•
•
•

indiwidualnô robòta
robòta w grëpie
pòspólnô robòta całégò karna

Materiałë
•
•

redosnô kaszëbskô mùzyka
òdtwôrzôcz abò kómpùter

kôrtczi z wëpisónyma słowama
tôfla z Kaszëbsczima Nótama
tekstë spiéwczi
kôrtczi z gramaticznyma czwiczeniama
tekst pt. Ò stwòrzenim Kaszëb
tôfla do pisaniô

•
•
•

Emilia Maszke, Kaszëbsczi Òdkriwca. Klasa 4, Gdańsk
2018, s. 16.
Grzegorz J. Schramke, W wieczornej mgle. Niesamowite opowieści z Kaszub ze Słownika Sychty, Gdynia
– Pelplin, 2004, s. 22.
Kaszëbsczé nótë [w:] Witold Bòbrowsczi i Katarzëna
Kwiatkòwskô, Kaszëbsczé abecadło. Twój pierszi elemeńtôrz, Gdynia 2016.
Nótë na dzysdniową chërã, Pomerania, Nr 4 (541)
kwiecień 2020.
Roman Drzeżdżon, To je krótczé, to je dłudżé... Wędrówki szlakiem obrazkowych nut, Gdańsk – Wejherowo 2014.
Ùchwôlënk nr 7/RJK/10 z dnia 6 lëpińca 2010 rokù
Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka w sprawie szëkù
kaszëbsczégò abécadła, [w:] „Biuletin Radzëznë
Kaszëbsczégò / Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego”, Gduńsk 2010, str. 115-116.

Wstãpny dzél – Integracyjné zabawë
1. PRZËWITANIÉ

Wszëscë ùczniowie stoją w kòle. Szkólny stoji z nima
i gôdô głosno a wërazno zdania, jaczé są zapisóné niżi
kùrsywą. Karno pòwtôrzô głosno za szkólnym.
Bôczënk: czasniczi ùmiejãtnosców są leno do pòkôzaniô
gestama a rëchã, szkólny i ùczniowie jich nie gôdają. Jeżlë
szkòlôcë są zainteresowóny nowima słowama, szkólny
mòże jima pòwiedzec je pò kaszëbskù na kùńcu zabawë.
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WARKÒWNIE DLÔ MŁODZËZNË
Jô jem / Jô nazéwóm sã / Mòje miono je / Mie zwią…
Të sã nazéwôsz...
Òn / Òna mô na miono...
Jô rozmiejã… (np. szëc / tańcowac / spiewac / płëwac).
Kòżdô òsoba w kòle pòkazëje gestama a rëchã to, co
rozmieje robic, nie ùżiwającë słowów, a reszta ùczniów
òdgadiwô te ùmiejãtnoscë.
Drëgô òsoba, stojącô w kòle za ùczniã zaczinającym
wëpòwiesc, wëpòwiôdô zdania ò nim, zmieniwającë zamiono i dodôwô infòrmacjã ò se:
Jegò / Ji miono / jimiã je... Òn / Òna rozmieje...
Mòje miono je... Jô rozmiejã...
Trzecô òsoba gôdô ò drëdżi òsobie w jistny spòsób i robimë tak do czasu, jaż wszëscë wëpòwiedzą ne zdania.
Tej bawimë sã dali, leno szkólny daje wiãcy zdaniów do
zapamiãtaniô, tj.: Witôjtaż! Do ùzdrzeniô! Reglë sã nie
zmieniłë. Kòżdô wëpòwiesc mô ùkłôd zgódny z pòstãpną
kònstrukcją:
Witôjtaż!
Jegò / Ji miono / jimiã je... Òn / Òna rozmieje...
Jô nazéwóm sã... Jô rozmiejã...
Do ùzdrzeniô!
2. MGLENIÉ Z LËCZBAMA

Karno stoji w kòle. Kòżdi ùczéń za régą głosno òdliczô
òd 1 do 5 i mô zapamiãtac lëczbã, jaką gôdôł. Mòżna
òdliczac òd 1 do 3 czë 4, bò wszëstkò zanôlégô òd lëczbë
szkòłowników w karnie. Czim jich mni, tim mni lëczbów.
Zabawa bãdze lepszô tej, czej w karnie lëczbë pòwtórzą sã
chòcbë dwa razë. Szkólny stoji pòza kòłã i gôdô pòsobicą
ne lëczbë. Òsobë, jaczé òdlicziwałë i zapamiãtałë swòje
lëczbë pòwtôrzają za szkólnym:
Jeden -> Jeden, Dwa -> Dwa, Trzë -> Trzë, Sztërë -> Sztërë itd.
Żebë dobrze zapamiãtac, kòżdi pòsobicą w kòle gôdô
głosno swòjã lëczbã. Szkólny w midzëczasu przërëchtowôł mùzykã. Mùzyka graje (mòże to bëc cos redosnégò
np. Wele Wetka), a ùczniowie chòdzą abò tańcëją pò
całi salë. Czej szkólny wcyskô paùzã na òdtwôrzaczu
abò kómpùtrze i mùzyka przestónie grac, wëpòwiôdô
głosno jednã lëczbã, np. trzë! Tej ti, co w òdliczanim
òtrzimelë numer „trzë”, mgleją. Zadanim jinëch ùczniów
je chùtuszkò ich złapac, żebë „trójczi” nie ległë na zemiã.
Mùzyka znôwù zaczinô grac, a szkòłownicë chòdzą pò
salë. Zabawa dérëje tak długò, jaż szkólny wëmieni
wszëtczé lëczbë co nômni trzë razë.

II
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Spòdlowi dzél – Kaszëbsczi alfabet
3. PÒZNAJEMË ALFABET

Szkólny zapisëje na tôflë kaszëbsczi alfabet wedle
ùchwôlënkù Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka z 2010 rokù:
AĄÃB C D E É Ë FG H IJ K LŁM N Ń O Ò Ó Ô PR STU
Ù WYZ Ż
Szkólny gôdô, że kaszëbsczi jãzëk mô apartné lëtrë,
pitô sã ùczniów, jak je jich wiele w kaszëbsczim alfabece i zachãcywô chãtnégò szkòlôka, bë pòdszedł do tôflë
i wëpisôł szesc apartnëch lëtrów jednã pòd drëgą. Szkólny tłómaczi karnu, jak sã wëmôwiô ne zwãczi: ã, é, ë, ò,
ô, ù. Wôrt tu wëzwëskac platã z nagranim lektora, jakô je
dostãpnô z ùczbòwnikã Kaszëbsczi Òdkriwca. Na place je to
nagranié numer 4.
4. SŁOWA Z APARTNYMA LËTRAMA

Szkólny rozdôwô ùcznióm kôrtczi ze słowama z apartnyma lëtrama i głosno czëtô ne słowa:
Ã - rãka, gãba, chãc, piãc, pãk, sãk, zãbë, celã
É - chléb, séw, sér, brzég, grzéch, biéda, dwiérze, piéck
Ë - dësza, chëra, zëma, dëtk, rëba, chëcz, mëma, nënka
Ò - òjc, òwca, pòle, chòwa, wòda, kòza, kòło, mòrnica
Ô - zôpis, sąsôd, biôtka, brzôd, łgôrz, ptôch, pôlc, môl
Ù - mùcha, kùrón, kùch, wùja, fùter, ùsznik, mùr, pùdło
Karno ùczniów pòwtôrzô za szkólnym i mô starã bëlno
wëmawiac wszësczé słowa. Nôpierwi czëtają wszëscë
razã, pózni czëtają jeden pò drëdżim. Czej chto nie rozmieje
jaczégò słowa, szkólny òbjasniwô no słowò pò kaszëbskù.
5. KÒNKÙRS Z ALFABETÃ

Je to czwiczenié do przeprowadzeniô w mniészich karnach. W karnie mògą bëc 3-4 òsobë. Wiãcy nié, bò zadanié
bãdze za prosté. Zadanim karnów je zapamiãtac kaszëbsczi alfabet. W karnach nôleżi sã dogadac w jaczi spòsób
sã pòdzelëc, żebë zapamiãtac lëtrë w ùstalony kòlejnoscë.
Karna na przërëchtowanié mają 7 minut. Pò tim czasu
szkólny zakriwô alfabet na tôflë, żebë nicht nie pòdzérôł.
Start! Karna mają 5 minut na to, żebë z pamiãcë napisac na
kôrtkach wszëtczé lëtrë pò kòlei. Pò piãc minutach duńdze
do rozrzeszeniô kònkùrsu, to je sprawdzeniô zapisónégò
alfabetu. Na kùńc szkólny rôczi do tôflë chãtną òsobã, co
na spòdlim pòspólny recytacji alfabetu przez całé karno
ùczniów, napisze jesz rôz na tôflë kaszëbsczi alfabet.
6. SPIÉWÓMË KASZËBSCZÉ NÓTË

Szkólny òpòwiôdô ò Kaszëbsczich Nótach i pòkazëje
tôflã, na jaczi są wëmalowóné. Karno ùczniów dostôwô tekst spiéwczi. Nôprzód wszëscë czëtają cëchò.
Czej wszëscë przeczëtają, szkólny spiéwô Kaszëbsczé
Nótë i wskazëje na òbrôzczi na tôflë. Pòtemù wszëscë
spiéwają razã. Chto chãtny pòdchôdô do tôflë i wskazëje na òbrôzczi, czej pòòstałi spiéwają drëdżi rôz. Wôrt
nadczidnąc, że na nã melodiã òstałë ùłożoné Nótë na
dzysdniową chërã, jaczich aùtorã je Róman Drzéżdżón.
Mòżna zabédowac jich òdczëtanié, zaspiéwanié, a téż
spróbòwanié ùłożeniô swòji wersji Nótów, do aktualny
sytuacji, np. szkòłowi ùroczëstoscë.

WARKÒWNIE DLÔ MŁODZËZNË
Kaszëbsczé nótë
To je krótczé, to je dłudżé, to kaszëbskô stolëca.
To są basë, to są skrzëpczi, to òznôczô Kaszëba.
Òznôczô Kaszëba, basë, skrzëpczi, krótczé, dłudżé, to
kaszëbskô stolëca.
To je ridel, to je tëcz, to są chòjnë, widłë gnojné.
Chòjnë, widłë gnojné, ridel, tëcz, òznôczô Kaszëba…
To je prosté, to je krzëwé, to je sledné kòło wòzné.
Slédné kòło wòzné, prosté, krzëwé, chòjnë, widłë gnojné, ridel, tëcz, òznôczô Kaszëba...
To są hôczi, to są ptôczi, to są prësczé półtrojôczi.
Hôk, ptôk, półtrojôk, slédné kòło wòzné, prosté,
krzëwé, chòjnë, widłë gnojné...
To je klëka, to je wół, to je całé, a to pół.
Klëka, wół, całé, pół, hôk, ptôk, półtrojôk, slédné kòło
wòzné...
To je môłé, to je wiôldżé, to są instrumenta wszelczé.
7. KĄSK GRAMATICZI

Szkólny zapisëje na tôflë personowé zamiona i zarô za
régą òdmianã czasnika bëc:
Jô JEM
Të JES
Òn, òna, òno JE
Më / ma JESMË / JESMA
Wa JESTA
Òni, òne SĄ
Wë JESCE
Szkólny czëtô głosno całé mòdło òdmianë, a karno
szkòłowników pòwtôrzô za szkólnym. Wszëscë pòspòłu
czëtają to, co je napisóné na tôflë: Jô JEM, Të JES itd.
Szkólny za kòżdim czëtanim zmazëje z tôflë jedno zamiono, abò jednã z òsobòwëch fòrmów czasnika bëc.
Na samim kùńcu tôfla je czëstô, a karno z pamiãcë
òdmieniwô czasnik bëc przez òsobë.
8. CZWICZENIA NA KÔRTCE

Szkólny dôwô kòżdémù ùczniowi kôrtkã, na jaczi są zapisóné dwa czwiczenia na spòdlim tegò, co szkòłownicë
sã ùczëlë òb czas warkòwniów:
Wpiszë czasnik bëc w pasowny fòrmie:
To … kaszëbskô stolëca.
To … basë.
Jô … nipòcy.
Të … snôżô.
Më … dobri.
Òna … nôpartô.
Wë … miłi.

Wpiszë pasowné słowa: tëcz, kòło, skrzëpczi, wół,
skrzëpczi, widłë.
To je …
To są …
To je … wòzné.
To są … gnojné.

Szkólny zachãcywô ùczniów do indiwidualny robòtë,
a czej widzy, że szkòłownicë mają zrobioné, tej sprôwdzô
òdpòwiedzë gãbno pitającë zgłosziwającëch sã szkòlôków.
9. ROBÒTA Z TEKSTÃ ZE SŁOWARZA KSÃDZA SËCHTË

Wszëscë ùczniowie dostôwają tekst na kôrtkach i czëtają gò pò cëchù. Pózni szkólny czëtô tekst głosno dwa
razë. Ùczniowie na spòdlim tegò, co czëją, proszony są
ò wskôzanié zmerkónëch apartnosców w wëmòwie,
òsoblëwie w słowach szlachòwnëch do pòlsczégò
jãzëka. Czej nie mdą mòglë jich wskazac, mòżna prosëc, bë pòrównelë kaszëbską i pòlską wëmòwã słowów:
Kaszëbë – Kaszuby, wszëscë – wszyscy, Bòże – Boże,
czë – czy, piôseczk – piaseczek, jaż – aż. Na kùńc nót je
òbjasnic, że w kaszëbsczim jãzëkù zwãczi cz, dż, sz, ż są
miãtczé, tej wëmôwiómë je jakno [ć, dź, ś, ź].
Ò stwòrzenim Kaszëb
Jak Pón Bóg stwòrził swiat, tej wszëscë aniołowie mòckò
sã ceszëlë, le jeden aniół stojôł smùtny w nórce i nic nie
gôdôł, a to béł aniół Kaszëbów. Tak gò sã Pón Bóg spitôł:
- Cëż të jes taczi smùtny, aniele?
A òn rzekł:
- Jakże jô ni móm bëc smùtny, Bòże. Calëtinczi swiat tak
jes piãkno stwòrził, le Kaszëbë jes òstawił tak biédné: le
piôseczk na nich i piôseczk, a nic wiãcy.
Pón Bóg sã przëzdrzôł na Kaszëbë i rzekł:
- Pò prôwdze, aniele, môsz sã ò co jiscëc, ale zazdrzë le do
skrzëni, czë tam jesz w ni co je.
Aniół pòdniósł wiekò i jaż krziknął z ùcechë:
- Jo, tu jesz je skòpicą jezór, błotków, lasów i gór. Jesz
kawał mòdrégò mòrza i përznã dobri zemi tu je!
Pón Bóg sã ùsmiéchnął i rzekł:
- Schwacże terô nã skrzëniã i wësëp z ni wszëstkò, co w ni
je, twòjim Kaszëbóm.
Aniół zrobił tak, jak Pón Bóg kôzôł, i temù Kaszëbë taczé
są piãkné. (Pùzdrowò)

Kùńcowi dzél – Czëtanié tekstu
10. Z PÒDZÉLÃ NA ROLE...

Szkólny rôczi ùczniów do czëtaniégò pòznónégò tekstu z pòdzélã na role. Wëznôczô ùczniów i kòżdi z nich
czëtô głosno swòjã rolã: anioła Kaszëb, Bòga abò narratora. Czile razy mòże przeczëtac nen tekst, wiedno
wëbiérającë jiné karno trzech òsobów. Do czëtaniô wôrt
dodac wseczëca. Na spòdlim tekstu mòże téż przërëchtowac krótëchny, teatrowi przedstôwk na zakùńczenié
warkòwniów.
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KLASË VII-VIII SPÒDLECZNY SZKÒŁË

Klebbów Matis

Klasë VII-VIII spòdleczny szkòłë
(2 ùczbòwé gòdzënë)

Pszczoła, pszczołownik a pszczelnik
– kąsk ò miodnëch smaczkach
Hewò są bédënczi czwiczeniów, jaczé mają przëblëżac
młodim lëdzóm temiznã sparłãczoną z pszczolarstwã.
Je to téż leżnosc do kòrzëstaniô na ùczbie z rozmajitëch zdrzódłów wiédzë (lëteratura, Internet, kôrbiónczi z pszczolarzama), bë nalezc òdpòwiedzë na pëtania.
Rôczimë do wëzwëskaniô zadaniów i zainteresowaniô młodëch tematã pszczołów, chtërnym baro wiele
zawdzãcziwómë i wôrt blëżi je pòznac!
1.

Przeczëtôj tekst i rozrzesze krziżówkã.

Dzysdnia pszczolarstwo stało sã baro módné. Gwësno
sã zastanawiôsz, jaczé słowa są wôżné dlô òsobë, jakô
zaczinô swòjã przigòdã z pszczolarstwã? Jeżlë jo, nen
tekst je napisóny dlô Cebie!
Na pòczątk „banał”. Pszczołowé darë to: miód, wòsk,
propòlis, piszk a mléczkò. A skòrno ju wiész, co zawdzãczôsz
pszczołóm, tej czas na jãzëkòwi nórcëk naszégò môłégò
pszczelnika. Kaszëbizna, jak wierã wiész, je jãzëkã baro
bòkadnym w synonimë. Mô to téż swój merk w pszczolarsczi słowiznie. Òsoblëwim tegò przëtrôfkã je samc
pszczołë (Apis mellifera), jaczi mô wicy jak dwadzesce
nazwów, a są to m.jin. mùzykańt, trón, trôt, grón, strëch
czë pszczelińc. Kaszëbskô mòwa bëlno realizëje téż
jãzëkòwą tendencjã do ekònomizacjë, dlôte ni mùszi gadac ‘miód wrzosowi’ a prosto wrzosnik, jistno je z jinyma
ôrtama miodów.
Ze wspòmniónégò na pòczątkù wòskù (zmùrë) wëtwôrzô
sã swiéce. Jedna z nich je równak jinô òd wszëtczich. Je
òna błogòsławionô drëdżégò gromicznika kòżdégò rokù
w dzéń wspòmnieniô Matczi Bòsczi Gromiczny, a nazéwô sã jã gromicą.
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Wôrt pamiãtac, że przódë kaszëbsczi pszczolarze rôd
kòrzistelë ze słomë, jaką wëzwëskiwelë do òpôlaniô
dmùchówków a bùdowaniô ùlów, kòszków i plecónków.
Zôs cekawé je, że w kaszëbsczi kùlturze pszczoła je
ùòsobienim bëlnotë, je symbòlã spòsobnotë a ùlëdaniô
robòtë. Ji mionã nazywô sã lëdzy ò nëch znankach.
A terô kąsynk ò słodkòscë z nôtërë. Miodë, zdrzące na jich
ôrtë, mòżemë dzelëc na ne z kwiatowégò sokù a gãscënë.
Gãscëna je pòòstałotą cëkrów wëdalonëch bez òwadë
np. mszëce. Czej miód zmieniwô kònsystencjã na stałą,
z wësoka nazéwô sã ‘krupiec’, co òznôczô krëpkòwati,
dzélã scëkrzony miód – krëpc. Z pszczelégò daru, czëdë
leno krótkò je Gwiôzdka, wszëtczé nënczi a ómë rëchtëją òsoblëwé lebiodczi – peparnutë, jinaczi òrzechë dlô
dzecny ùcechë. Te môłé kùszczi to nick jinszégò jak marszew, miód a rżanô mąka z przëprawama. Gwës znajesz
jich szmakã z Wilëjë.
Mëslôł jes ju jaczé nôrzãdła są brëkòwny w ti robòce
z pszczołama? Żelë nié, tej nëkóm ze wspòmóżką. Dzysdnia
w pszczelnikù brëkòwny je pãzelk, przódë lat równak Kaszëbi, jakno spòsobny lëdze, radzëlë so bez niegò. W jegò
placu wiedno bëło gãsé pióro zwóné skrzidlôkã. Pòmôgało
òno òczëszczëwac ramczi z pszczołów, nie robiącë jima kòl
te nick lëchégò. Zôs symbòlã robòtë pszczołownika òstôł
ju sprzãt do zëmòwaniô pszczołów, jaczi pò kaszëbskù
zwóny je dmùchówką, dëmôczã abò téż dmùchôczã.
Dlô dorosłëch przë dobri leżnoscë redotą mòże bëc
alkòhòl z miodu. Miód pitny w kaszëbsczim jãzëkù òstôł
pòzwóny jednym ze zdrobnieniów słowa ‘miód’, nie je to
równak miodusz ani miodulk, a mniódk.
Pò taczi warkòwni jes ju méstrã w pszczolarsczi robòce,
tej jem gwës, co dôsz radã ze żdającyma na ce zadaniama!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Jinaczi kòszka.
Mùzykańt ‘truteń’ abò téż pòòstałoscë wòskù.
Òsobòwòsc personë, jakô je spòsobnô do robòtë.
‘Spadź’ pò kaszëbskù.
Gãsé pióro do zmiôtaniô pszczołów w pszczelnikù.
Kaszëbsczi gwiôzdkòwi òrzech.
Jinaczi pszczołowi kit.
Miód pò skrëstalizowanim.
Sprzãt do òdimianiô pszczołów.
Kaszëbsczi pitny miód.
Òbrzãdowô swiéca.

KLASË VII-VIII SPÒDLECZNY SZKÒŁË

ÒDPÒWIEDZË:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PLECÓNKA
STRËCH
PSZCZOŁA
GÃSCËNA
SKRZIDLÔK
PEPARNUT

3. Pòłącze słowò z jegò wëdolmaczenim.
7.
8.
9.
10.
11.

PROPÒLIS
KRËPIEC
DËMÔCZ
MNIÓDK
GROMICA

2. Wëbierzë gwësné słowò tak, cobë pòwstôł logiczny tekst, a pózni òdpòwiédz na pëtania.
W pszczołowëch domikach żëje jich òd 50 do 80 tës.,
a westrzód nich nôpierszi môl mô królewô matinka /
król bik. Pszczołë to jedne z nôbarżi achtniwónëch
bez lëdzy zwierzãtów, Kaszëbi gôdiwają ò nich, że są
bòżim brzadã / bòżim darã. Bez lata miałë òne stolëmny
cësk na kùlturã, stającë sã pòpùlarnym wzątkã bôjków,
brawãdów i romanów. Wiele naszińcowëch rzeklënów
/ rëmów narzesziwô do jich robòtë, a téż nich samëch
np. pszczoła na kwiat, człowiek na swiat, pszczoła z kwiata, człowiek ze swiata – lëdzczé żëcé je krëché, jistné do
żëcô pszczołów. Dzãka jich prôcë mómë wid, lebiodczi (miodnotë) a léczi. Słëchô do nich m.jin. kawiór /
propòlis, jaczi je szerok znónym antibiotikã.

1. Czë pszczołë mają znaczenié dlô lëdzy?
a)
b)
c)

Nié, są szkódnikama a robią wiele lëchégò.
Jo, są baro brëkòwné w ekòsystemie.
To zanôlégô òd czãscë swiata.

2.

Ò nëch stwòrzeniach mòże sã wëwiedzec z lëteraturë?

a)
b)
c)

Jo, dosc tëli.
Nié, pisarze nie zajimelë sã jesz ną témą.
Leno z filozoficznëch dokazów.

3.

Czë pszczołë mògą miec znaczenié dlô najégò zdrowiô?

a)
b)
c)

Jo, le nie je to gwësné.
Nié.
Jo. Jich prôca je wëzwëskiwónô w medicynie.

ÒDPÒWIEDZË:
Królewô matinka, bòżim darã, rzeklënów, propòlis.
b), a), c).

1.
2.
3.
4.
5.

Trôt.
Aniszk.
Kòpónka.
Rżanô Mac.
Chłopk.

A.
B.
C.
D.

Demón pszczelników, jaczi mô zamiast głowë plecónkã.
Bómk, karmelk ùszëkòwóny z miodu, mléka a smiotanë.
Jinaczi trón abò pszczelińc.
Pùpa z resztków casta òd pieczeniô kùcha,
wspòmòżińc dodomów pszczelników.
E. Fòrma do òdléwaniô gromiców.
ÒDPÒWIEDZË: 1C, 2B, 3E, 4A, 5D.
4. Zgòdno z òpisã wëkònôj w kùńsztowny fòrmie malënk Żëtny (Rżany) Macë.
Je to zachtny piãknoscë białka z kòszką na głowie (czasã
téż w placu głowë), a ji òczë to gwiôzdë ò nieòpisónym
blôskù. Mô òslé ùszë i ògón, jaczim rozprôwiô sã z procëmnikama pszczołów. Tej-sej je ùkazywónô jakno
szlachòwnô do Wenus z Willendorfù. Pòjôwiô sã leno tej,
czej w òkòlim ni ma lëdzy. Towarzą ji wiedno pszczołë ze
snôżą mùzyką.
5. Na kùńc kąsk robòtë w kùchni* (przërôczë do ni
nënkã / tatka / ómã…). Zgódno z ną receptą mdzesz
miôł leżnosc ùpiec dëcht kaszëbsczégò słodczégò
plińca – latkò.
Co je brëkòwné?
•
300 g mączi
•
250 ml wòdë
•
½ łëżeczczi solë
•
2 łëżczi òleju
•
miód / marmòlada / nutella – to, co le lëdôsz
Wòdã nót je nôpierwi zagòtowac (mùszi miec kòl 80
gradusów), a tej pòłączëc jã w misce z mąką, solą a òlejã
(wôrt do te ùżëwac widelca). Pòstãpno nôleżi rozplińcowac casto na czësto cenëchné sztëczczi. Czej plińce są ju
gòtowé do pieczeniô, wkłôdómë je na rozgrzóną panewkã
i pieczemë przez minutã z kòżdi stronë. Pò wëstëgniãcym
nakłôdómë miód, marmòladã czë nutellã.
Bòże przëżegnôj Wama!
* Jeżlë w szkòle je kùchniô, wôrt przërëchtowac nen môltëch razã z ùczniama. Jeżlë nié, mòże zadac nã robòtã jakno
domòwé zadanié.
Bibliografiô
• Marian Jeliński, Kaszubskie pszczelarstwo ludowe
w świetle słowników Bernarda Sychty, „Kaszubskie
Zeszyty Muzealne”, Kartuzy 2000.
• Marian Jeliński, Pszczelarstwo na Kaszubach, Muzeum Kaszubskie w Kartuzach, Kartuzy 1987.
• Mateusz Klebba, Pszczoła to dar Boży. Rzecz o pszczelarstwie ludowym na Kaszubach, Wydawnictwo Region, Gdynia 2019.

NAJÔ ÙCZBA, NUMER 7 (139), DODÔWK DO „PÒMERANII”

V

GRAMATIKA

Hana Makùrôt-Snuzëk

Gramatika

Zdania wespółrzãdno zesadzoné
Zdanié zesadzoné – je to zdanié, w jaczim wëstąpiwô wicy
jak jedna òsobòwô fòrma czasnika. Òznôczô to, że zesadzoné
zdanié zamikô w se co nômni dwa pòjedinczné zdania.
Zdania wespółrzãdno zesadzoné – są sparłãczenim dwùch
abò wicy pòjedincznëch zdaniów, chtërne wzôjno sã nie
òkresliwają, a są sparłãczoné za pòmòcą wiążënë abò bez ni.
Mòże je pòznac téż pò tim, że jedno zdanié składowé mòże
fùnkcjonowac bez drëdżégò.

Czwiczenié 2
a) W pòdónëch zdaniach pòdsztrëchni i pònumrëjë predikatë.
1. Napiszë maila abò zazwòni!
2. Dwiérze chëczë bëłë zamkłé, tak tej tatk zarô szukôł za kluczama.
3. Mark szedł sobie i pòdzywiôł rodã.
4. Zdrzisz, ale nick nie widzysz.
5. Kwiatë zakwitłë, czëlë przëszedł zymk.

Tipë zdaniów wespółrzãdno zesadzonëch:
b) Dôwającë bôczënk na zanôleżnoscë midzë predikatama,
•
Zdania wespółrzãdno zesadzoné parłãczné – mómë do spróbùj dopasowac do nich diagramë.
ùczinkù z dwùma aktiwnoscama, jaczé wespółjistnieją w
2
1
2 1
2
jednym czasu i rëmi, np. Jô stojała kòl tatka i gò ò cos pro- 1
sëła. Parłãczné wiążënë to m.jin.: i, ë, a, ani, tak ... jak i, tak _____ .......... _____ _____‹..........›_____ _____›..........‹_____
... jak téż, nié leno ... ale téż.
1
2
1
2
diagram: _____ .......... _____
•

Zdania wespółrzãdno zesadzoné procëmstawné – zamkłoscë zdaniów są sobie procëmstôwióné, np. Jô to zrobiã,
ale dzysô ni móm czasu. Procëmstawné wiążënë to m.jin.:
ale, le, leno, równak, zôs.
diagram: _____›..........‹_____

•

Zdania wespółrzãdno zesadzoné rozparłãczné – zamkłoscë zdaniów wzôjnô sã wëłącziwają, np. Òna nick
nie gôdô abò pleszcze głëpòtë. Rozparłãczné wiążënë to
m.jin.: abò, bądz.
diagram: _____‹..........›_____

•

Zdania wespółrzãdno zesadzoné wënikòwé – zamkłosc
jednégò zdaniô wënikô z zamkłoscë drëdżégò zdaniô, np.
Bëło cepło, wiãc më pòszlë na szpacérã. Wënikòwé wiążënë
to m.jin.: wic, wiãc, tak tej, në tej.
diagram: _____›..........›_____

•

Zdania wespółrzãdno zesadzoné włączné – drëdżé zdanié wërôżô taką samą zamkłosc co pierszé, np. Jô miôł
gòrączkã, to znaczi jô béł chòri. Włączné wiążënë i rzeczenia ò wiążënowim znaczenim to m.jin.: czëlë, hewòtno,
jinym słowã, to je, to znaczi.
diagram: _____= = =_____

_____›..........›_____

c) Wëjasni, dlôcze jes wëbrôł / wëbrała prawie taczé diagramë?
Spróbùj ùdokaznic to gãbno gwôsnyma słowama.
d) Do zdaniów i diagramów dopasuj pòdóné niżi pòzwë zdaniów
wespółrzãdno zesadzonëch:
A) zdania parłãczné
B) zdania procëmstawné
C) zdania rozparłãczné
D) zdania wënikòwé
E) zdania włączné
e) Dopasuj pòzwë zdaniów wespółrzãdno zesadzonëch i jich definicje:
A) zdania parłãczné

I. zamkłoscë wëstąpiwającé
w jednym składowim
zdanim wëłącziwają
równoczasné wëstąpiwanié
zamkłosców drëdżégò ze
składowëch zdaniów

B) zdania procëmstawné

II. zamkłoscë
składowëch zdaniów są
równoznaczënkòwé

C) zdania rozparłãczné

III. zamkłoscë
składowëch zdaniów
są w procëmstawnym
ùprocëmnienim

D) zdania wënikòwé

IV. zamkłoscë zdaniów
składowëch wespółjistnieją
w jednym czasu i rëmi

E) zdania włączné

V. zamkłosc drëdżégò
składowégò zdaniô wënikô
z zamkłoscë pierszégò
składowégò zdaniô

Czwiczenié 1
Sparłãczë w pôrë pòniższé zdania składowé tak, cobë pòwstałë
z nich przësłowia.
1. Wszëtkò minie,
2. Cerplëwòsc je gòrzkô,
3. Chmùrë kwitną,
4. Nie pëtôj ò ùrodã,
5. Mòżemë cëzé kraje
chwalëc,
6. Nôprzód pòmëslë,

a) ale ji òwòce są słodczé.
b) a pòtemù dopiérze gadôj.
c) ale w swòjim më le
òstóniemë.
d) a biéda òstónie.
e) mdze deszcz.
f) le ò cnotã.

Wszëtczé te przësłowia są zdaniama …………………… zesadzonyma.

VI
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Czwiczenié 3
Dopiszë wespółrzãdné zdania:
1) procëmstawné
Jón pòszedł do szkòłë, ale ..…………………………...........………………
2) parłãczné
Pôdô sniég i ………………………………………………………….............……
3) rozparłãczné
Pùdã do kina abò …………………………...........………………………………
4) wënikòwé
Jes nie zrobił zadaniô, wiãc ……………………............……………………
5) włączné
Alicjô dostała piątka, czëlë …………………….............……………………
Czwiczenié 4
Dofùluj zdania tak, cobë pasowałë do pòdónëch schematów.
_____›..........›_____ Na niebie widzec je blónë ……………………....…
_____= = =_____ Mdã witro chòdzëc pò górach ……………………..
_____‹..........›_____ Przeczëtóm ksążkã …….……………………………..
_____ .......... _____ Ana mô ferie ……………..………………………………
_____›..........‹_____ Wëpił arbatã ……………………………....…………….
Czwiczenié 5
Z kòżdi pôrë pòjedincznëch zdaniów ùłożë zdania wespółrzãdno
zesadzoné. Nazwij tip kòżdégò z ùtwòrzonëch przez cebie zdaniów.
Nadchôdô zëma. Robi sã corôz barżi zëmno.
Balbina lubi spiewac. Òna nie lubi tańcowac.
Pùdã piechti. Pòjadã baną.
Pioter zrobił domòwé zadanié. Òn nie wzął ze sobą do szkòłë
zesziwkù.
Sniég padôł czile dniów. Nie dało sã przejachac drogą.
Pùjk béł głodny. Mëma mù wlała mléka.
Słëchóm mùzyczi. Robiã pòrządk w jizbie.
Czwiczenié 6
a) Na gwës znajesz historiã Remùsa. W pòniższim teksce wpiszë
wiążënë, jaczé są brëkòwné, cobë òpisanô historiô miała szëk.
Remùs, heroja pòwiescë Żëcé i przigòdë Remùsa, je baro czekawim swiata knôpã …………. lubi òn wiele rojic. Mô skôżoną gôdkã,
………….. to nie przeszkôdzô mù w zjiscywanim snieniów. Słëchô
òn lëdowëch basniów i òpòwiôstków, …………. jegò wëòbrazniô
sã zbògacywô, ……. dzãka temù widzy òn rzeczë niezaùwôżalné
dlô jinëch. Chce przeniesc królewiónkã przez wòdã, …………….
napòtikô przeszkòdë. Remùs mùszi biôtkòwac sã ze Strachã, Trudã
a Niewôrto ……………… nie je to letczim zadanim. Ùwòlnienié królewiónczi przekrôczô mòżlëwòtë Remùsa, ……….. mô òn nôdzejã
w przińdnëch dobiwcach. W prôwdzëwim żëcym człowiek tak
jak Remùs mòże czerowac sã wëòbraznią ……….. nie zrealizowac swégò célu …………… mòże żëc jawernotą. Slédnô mëslô
ò ùwòlnieniem królewiónczi nigdë nie òpùscywô Remùsa
…………… je òna symbòlã dobëcégò.
b) Wëmienionyma niżi farwama krédków pòdsztrëchni wpisóné
przez cebie wiążënë:
zelonô – wiążënë w zdaniach parłãcznëch
żôłtô – wiążënë w zdaniach procëmstawnëch
czerwionô – wiążënë w zdaniach rozparłãcznëch
mòdrô – wiążënë w zdaniach wënikòwëch
Czwiczenié 7
Òpiszë twòje zainteresowania,
wespółrzãdno zesadzonëch.

ùżiwającë

leno

zdaniów

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Czwiczenié 8
Ùżiwającë rozmajitëch tipów zdaniów wespółrzãdno zesadzonëch,
napiszë plan tegò, co bãdzesz robic w apartné dni pòstãpnégò tidzenia. Do kòżdégò zdaniô dopasuj diagram i nazwij tip zdaniów
wespółrzãdno zesadzonëch.
Zdania

Diagramë

Tip zdaniów
wespółrzãdno
zesadzonëch

W pòniedzôłk …
We wtórk …
We strzodã …
W czwiôrtk …
W piątk …
W sobòtã …
W niedzelã …
Òdpòwiescë
Czwiczenié 1
1. d), 2. a), 3. e), 4. f), 5. c), 6. b)
Wszëtczé te przësłowia są zdaniama wespółrzãdno zesadzonyma.
Czwiczenié 2
a), b)
1

2

1. Napiszë maila abò zazwòni!
1
2
_____‹..........›_____
1

2

2. Dwiérze chëczë bëłë zamkłé, tak tej tatk zarô szukôł za
kluczama.
1
2
_____›..........›_____
1

2

3. Mark szedł sobie i pòdzywiôł rodã.
1
2
_____ .......... _____
1

2

4. Zdrzisz, ale nick nie widzysz.
1
2
_____›..........‹_____
1

2

5. Kwiatë zakwitłë, czëlë przëszedł zymk.
1
2
_____= = =_____
d) 1. C), 2. D), 3. A), 4. B), 5. E)
e) A. IV, B. III, C. I, D. V, E. II
Czwiczenié 3
Przëkładowé òdpòwiescë:
Jón pòszedł do szkòłë, ale chcôł òstac doma.
Pôdô sniég i je zëmno.
Pùdã do kina abò òbezdrzã film w zdrzélnikù.
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Jes nie zrobił zadaniô, wiãc bãdzesz je mùszôł zrobic na witro.
Alicjô dostała piątka, czëlë zdała test.
Czwiczenié 4
Przëkłôdowé òdpòwiescë:
_____›..........›_____ Na niebie widzec je blónë, tak tej mdze padac.
_____= = =_____ Mdã witro chòdzëc pò górach, czëlë bãdã
szczestlëwi.
_____‹..........›_____ Przeczëtóm ksążkã abò zrobiã cwiczënczi
z gramaticzi.
_____ .......... _____ Ana mô ferie i òdpòcziwô.
_____›..........‹_____ Wëpił arbatã, ale ni miôł na niã chãcë.
Czwiczenié 5
Przëkłôdowé òdpòwiescë:
Nadchôdô zëma i robi sã corôz barżi zëmno. – zdania parłãczné
Balbina lubi spiewac, ale òna nie lubi tańcowac. – zdania procëmstawné
Pùdã piechti abò pòjadã baną. – zdania rozparłãczné
Pioter zrobił domòwé zadanié, ale òn nie wzął ze sobą do
szkòłë zesziwkù. – zdania procëmstawné
Sniég pôdôł czile dniów, wiãc nie dało sã przejachac drogą. –
zdania wënikòwé
Pùjk béł głodny, tak tej mëma mù wlała mléka. – zdania
wënikòwé
Słëchóm mùzyczi i robiã pòrządk w jizbie. – zdania parłãczné
Czwiczenié 6
a) przëkłôdowé òdpòwiescë, b)
Remùs, heroja pòwiescë Żëcé i przigòdë Remùsa, je baro czekawim swiata knôpã i lubi òn wiele rojic. Mô skôżoną gôdkã,
le to nie przeszkôdzô mù w zjiscywanim snieniów. Słëchô òn
lëdowëch basniów i òpòwiôstków, tak tej jegò wëòbrazniô sã
zbògacywô, a dzãka temù widzy òn rzeczë niezaùważalné dlô
jinëch. Chce przeniesc królewiónkã przez wòdã, leno napòtikô
przeszkòdë. Remùs mùszi biôtkòwac sã ze Strachã, Trudã a Niewôrto i nie je to letczim zadanim. Ùwòlnienié królewiónczi przekrôczô mòżlëwòtë Remùsa, ale mô òn nôdzejã w przińdnëch
dobiwcach. W prôwdzëwim żëcym człowiek tak jak Remùs
mòże czerowac sã wëòbraznią i nie zrealizowac swégò célu abò
mòże żëc jawernotą. Slédnô mëslô ò ùwòlnieniem królewiónczi
nigdë nie òpùscywô Remùsa i je òna symbòlã dobëcégò.

Czwiczenié 8
Zdania

Diagramë

W pòniedzôłk
bãdã sprzątôł
jizbã i przëczëtóm
òpòwiôdanié.
We wtórk pùdã na
rëbë abò òstónã
doma.
We strzodã
wëbiéróm sã do
krómù z bùtama,
ale mòże tam
równak nie pùdã.
W czwiôrtk mdã
sã ùczëc historii,
tak tej gwësno
zdóm test.
W piątk bãdã
òbzerac film
w zdrzélnikù abò
pòtkóm sã
z drëchama.
W sobòtã móm
dodôwkòwé ùczbë
anielsczégò, czëlë
znôwù mdze
nôùka.
W niedzelã bãdã
grac w tenisa abò
pùdã na grzëbë.

_____ .......... _____

Tip zdaniów
wespółrzãdno
zesadzonëch
zdania
parłãczné

_____‹..........›_____

zdania
rozparłãczné

_____›..........‹_____

zdania
procëmstawné

_____›..........›_____

zdania
wënikòwé

_____‹..........›_____

zdania
rozparłãczné

_____= = =_____

zdania włączné

_____‹..........›_____

zdania
rozparłãczné

Czwiczenié 7
Przëkłôdowô òdpòwiésc:
Jô interesëjã sã malowanim, ale nié wiedno wëchôdają mie
snôżé malënczi. Czãsto téż chòdzã na szpacérë do parkù abò
biegóm pò lese. Rôd ùprôwióm rozmajité spòrtë, czëlë grajã
w balã abò płiwóm. Lubiã téż rechòwac, tak tej z matematiczi
móm same piątczi. Chãtno przërëchtowiwóm téż cos miodnégò
dlô całi naji rodzëznë, hewòtno je to kòktajl z pòtrôwniców abò
kùch z òrzechów. Jinym mòjim zainteresowanim je twòrzenié
mùzyczi, a òsoblëwò lubiã grac na skrzëpicach.

Paùlëna Wãserskô
pierszô absolwentka czerënkù kaszëbskô etnofilologiô na Gduńsczim Ùniwersytece. Robi w biórze Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô we Gduńskù i w Gminnym Òstrzódkù Kùlturë w Serakòjcach.
Klebbów Matis
kaszëbsczi skaùt, aùtór wëdóny w 2019 r. ksążczi Pszczoła to dar
Boży. Rzecz o pszczelarstwie ludowym na Kaszubach. Przédnik, a téż
jeden z załóżców Karna Kaszëbsczi Młodzëznë „Nowô Tatczëzna”. Je

VIII

absolwentã Salezjańsczégò Òglowòsztôłcącégò Liceùm w Rëmi i latos
pisôł maturã. Jegò nôwiãkszô pasjô to etnografiô, a miłota – Kaszëbskô.
Hana Makùrôt-Snuzëk
profesor Gduńsczégò Ùniwersytetu, doktor habilitowónô
hùmanisticznëch nôùków. Òpùblikòwała ksążczi tikającé sã gramaticzi kaszëbsczégò jãzëka, cësków kaszëbiznë na pòlaszëznã a tłómaczeniów na kaszëbsczi jãzëk. Je téż aùtorką pòezji i tłómaczką.

Redakcjô: Aleksandra Dzãcelskô-Jasnoch / Kòrekta: Bòżena Ùgòwskô / Òbrôzczi: Agnieszka Wojtaszczyk-Bukato / Projekt: Maciej Stanke / Skłôd: Damian Chrul

