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WËDANIÉ ÙDËTKÒWIONÉ
PRZEZ MINYSTRA BËNOWËCH

SPRÔW I ADMINISTRACJE

I

Òlga Kùklińskô Klasë 4-5 spòdleczny szkòłë
(projekt – 3 gòdzënë)

Pierszé kroczi w swiece animacji – jak stwòrzëc pòklôtkòwą 
animacjã na spòdlim Legendë ò stwòrzenim Kaszëb

Hewò je krótczi bédënk zajmów sparłãczonëch z prôcą 
nad twòrzenim pierszich prostëch pòklôtkòwëch ani-
macjów przez ùczniów klas 4-5 spòdleczny szkòłë. Na 
zôczątkù ti przigòdë mòżna wëzwëskac leno òdjimczi 
zrechtowóné na spòdlim krótczich tekstów, na przikłôd 
Legendë ò stwòrzenim Kaszëb.

Céle ùczbë:
•	 bògacenié i rozwijanié słowiznë sparłãczony  

z twòrzenim krótczich pòklôtkòwëch animacjów,
•	 przëbôczenié Legendë ò stwòrzenim Kaszëb,
•	 rozwijanié ùmiajãtnoscë wespółrobòtë w karnie,
•	 rozwijanié infòrmaticznëch i jãzëkòwëch 

ùmiejãtnosców;

Pòdrobné céle

Ùczéń...
•	 rozmieje napisac krótczi scenarnik filmikù na 

spòdlim lëteracczégò tekstu,
•	 wëzwëskùje wiédzã ò ôrtach animacji,
•	 rozmieje wespółrobic w karnie wedle instrukcji,
•	 czëtô pò kaszëbskù;

Metodë robòtë
metoda projektu na spòdlim instrukcji òd szkólnégò

Fòrmë robòtë
w karnach, ze szkólnym, z całą klasą

Didakticzné materiałë
mùltimedialnô prezentacjô, kómpùtrë, Internet, tekstë 
Legendë ò stwòrzenim Kaszëb, instrukcje dlô karnów, sło-
warze, plasticzné materiałë (klej, nożiczczi, farbë, szari 
kartón, papiór, materiôł), kòrkòwô tôfla abò tëpich w salë, 
mòbilczi abò fòtograficzné aparatë, mùltimedialnô tôfla, 
diktafòn (abò mòbilka) 

Bibliografiô
Legenda ò stwòrzenim Kaszëb, tłum. Emilia Maszke 
[w:] Pòznówóm Kaszëbë. Knéżka do farwnieniô, Siera-
kowice 2014, s. 1 (kaszëbskòjãzëkòwô wersjô).

CYG ÙCZBÓW

Wstãpné ògniwò

1. Szkólny kôrbi z ùczniama ò jich lubòtnëch animòwónëch 
bôjkach i zapisëje pò pòlskù wëmienioné bez dzecë  title 
na tôflë. Ùczniowie z pòmòcą szkólnégò tłómaczą title 
na kaszëbsczi jãzëk, a pòstãpno wszëtcë zapisëją 
je w zesziwkach.
Przikładë: Zwiérzogard, Jak ùkrasc miesądz?, Mada-
gaskôr, Gnómë, Herkùles, W bani sã nie miescy, Gdze 
je Nemò?

Spòdlowé ògniwò

2. Szkólny w zrobiony przez se mùltimedialny prezenta-
cji przedstôwiô krótkò ùcznióm nôwôżniészé wiadła 
ò òrtach animacji, a w midzëczasu kôrbi z nima ò przi-
kładach taczi animacji:

•	 malënkòwô – wëzwëskiwô sã malënczi,
•	 pùpkòwô – wëzwëskiwô sã rozmajité pùpczi,
•	 wëcynankòwô – wëzwëskiwô sã papiórowé wëcynanczi,
•	 plastelinowô – wëzwëskiwô sã pòstace z plastelinë,
•	 cyfrowô – wëzwëskiwô sã òsoblëwie kómpùtrowé 

programë (animacjô 2D, 3D),
•	 pòklôtkòwô – òpiérô sã na klôtkach, chtërne są 

òdjimkama. 
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II

Przë ti slédny animacji szkólny prezentëje szkòłownikóm 
krótczi animòwóny film pòd titlã Diôbelsczé zelëskò z kar-
nôlu YouTube Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny. 
Film òstôł zrëchtowóny jakno pòklôtkòwô animacjô: 
https://www.youtube.com/watch?v=NU8tGYnd7WI-
&ab_channel=Muzeum-KaszubskiParkEtnograficzny
3. Pò obezdrzenim filmù szkólny pitô ùczniów, co 

mëszlą ò taczim ôrce animacji.   
Jak sã jima widzy farwnota i efektë mającé cësk na 
zacekawienié òbzerającëch? Co ò tim swiôdczi? Jaczé 
materiałë òstałë wëzwëskóné w ti produkcji? Jaczi 
nôstrój twòrzi mùzyka? Co bë mòżna zmienic?

4. Pò òbezdrzenim i òmówienim òpisóny animacji, szkólny 
dzeli ùczniów na trzë karna, w chtërnëch mdą robic na 
wszëtczich zajmach sparłãczonëch z projektã. Kòżdé 
karno dostôwô tekst dokazu Legenda ò stwòrzenim Ka-
szëb (Dodôwk), chtëren głosno czëtô dlô całi klasë je-
den chãtny szkòłownik. Pò wësłëchanim dokazu kòżdé 
karno dostôwô swòjã instrukcjã prôcë. 

Bôczënk: ùczniowie mògą wëzwëskac słowarze 
kaszëbsczégò jãzëka, jaczé są w salë abò szkòłowi bi-
bliotece.
INSTRUKCJÔ 1

Karno 1

Waszim zadanim je wëpisanié wszëtczich 
pòstaców, jaczé wëstąpiłë w legendze: 
Pón Bóg, aniół, jiny aniołowie i przërëch-
towanié jich krótczich òpisënków.
Przikłôd: Pón Bóg – biôłô broda, jasnô 
sëknia itd.

Karno 2

Waszim zadanim je przërëchtowanié 
ùdbów na scenografiã i elementë prziro-
dë, jaczé są wëmienioné w teksce: lasë, 
jezora, górczi, pòla, łączi.  

Karno 3

Waszim zadanim je nalézenié na starnie
http://skarbnicakaszubska.pl/category/
multimedia/audio/skarbnica mùzycznëch 
dokazów, chtërne mòżna wëzwëskac 
w animacji ò stwòrzenim Kaszëb (do 
pòbraniô w materiałach aùdio).

5. Kòżdé karno prezentëje swòjã robòtã (mòże to zro-
bic wëbróny przëdstôwca karna).

6. Szkólny przekazëje ùcznióm pòstãpną instrukcjã:

INSTRUKCJÔ 2

Karno 1
Waszim zadanim je przërëchtowanié  
z szarégò papioru i jinszich materiałów 
(klej, farbë, krédczi) pòstaców Pana Bòga, 
anioła a jinëch aniołów.

Karno 2
Waszim zadanim je przërëchtowanié z papio-
ru jezora, drzéwiãtów, roscënów, ptôchów 
a jinszich wëmëslónëch elementów faùnë 
i florë.

Karno 3

Waszim zadanim (pò wëbranim pasowny 
mùzyczi i pòbranim ji ze starnë) je przërëch-
towanié kùńcowëch nôpisów z mionama 
ùczniów ze wszëtczich karnów (môłé kart-
czi na szarim kartónie, le miona a nôzwëska 
mają bëc zapisóné pò kaszëbskù).

7. Pò przërëchtowanim bez wszëtczé karna pòstaców, 
zwierzãtów, elementów nôtërë, nôpisów na kùńc 
filmù i mùzyczi mòżna zacząc pòstãpny dzél twòrzeniô 
animacji. Nôlepi je przëszëkòwac spòdlé w wëbró-
ny farwie i doczepic je do kòrkòwi tôflë. Mòżna téż 
wëzwëskac tëpich w salë (jeżlë je) i ùkładac wszëtczé 
elementë na pòdłodze, a òdjimczi robic „z górë” – to 
ju je wëbiér szkólnégò i ùczniów. 

8. Kòżdé karno całi czas òdpòwiôdô za swój dzél. 
Przedstôwcowie karnów ùkłôdają na tôflë pòstace 
i jinszé elementë zgódno z cygã akcji dokazu. 
Wëznaczony ùczniowie robią òdjimczi (aparatã abò 
mòbilką), a szkólny pilëje, żebë òdjimczi zgôdzałë 
sã z tekstã, mô bôczenié na dobri wid w salë i bël-
né zrëchtowanié ùstawieniô. Nôlepi, żebë narratór 
(chãtny a bëlno czëtający ùczéń z klasë) czëtôł gło-
sno tekst legendë – scenarnik animacji i żebë czëtôł 
zdaniama, wedle tegò, co je ùkłôdóné na tôflë.

9. Pò wëkònanim òdjimków (nie zabôczta ò ùłożenim 
kùńcowégò dzélu z aùtorama animacji), szkólny 
wgriwô òdjimczi do klasowégò kómpùtra i òmôwiô 
ze szkòlôkama efektë prôcë (ùczniowie widzą 
wszëtkò na mùltimedialny tôflë).

10. Pò wëbranim nôwëższi jakòscë òdjimków nôlepi 
wëbrac sã z ùczniama do kómpùtrowi salë i razã 
zrëchtowac całosc w dostãpnym filmòwim editorze 
(kòżdi terôczasny kómpùter mô taczi program) abò 
wëbrac jinszi, na przikłôd Windows Movie Maker 
(na pòczątk to sygnie).

11. Rëchli szkólny nagriwô jesz diktafònã tekst legendë 
czëtóny bez wëbrónégò narratora i ùdostãpniwô  
nagranié wszëtczim karnóm. 

12. Kòżdé karno mòże zrëchtowac swòjã wersjã legen-
dë i zaprezentowac na kùńc realizacji projektu abò 
mòżna z wszëtczich òdjimków stwòrzëc jednã kla-
sową wersjã. 

Kùńcowé ògniwò

13. Pò zakùńczenim móntowaniô òdjimków, nar-
racji i mùzyczi (z pòmòcą szkólnégò) je czas na 
pòdrechòwanié prôcë. Kòżdé karno prezentëje 
swòjã animacjã abò wszëtcë zdrzą na efektë klaso-
wi wespółrobòtë. 

14. Szkólny rôczi ùczniów do kôrbiónczi na tematë 
sparłãczoné z rëchtowanim pòklôtkòwi animacji:
Jaczi dzél prôcë béł nôcekawszi / drãdżi? Co sã wama 
widzało w pòspólny robòce nad projektã? Co wôrt bë 
zmienic w pòstãpnym filmòwim projekce?

15. Na kùńc ùczbë szkólny òceniwô efektë prôcë w kar-
nach wedle pónktów za:
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•	 robòtã w terminie,
•	 aktiwnosc ùcznia w karnie,
•	 wëkònanié zgódné z instrukcją,
•	 zgódnosc filmù z tekstã legendë,
•	 kùńcowi efekt;
Bôczënk: szkólny mòże òcenic prôcã w klase (jeżlë leno 
jeden filmik òstôł zrëchtowóny) abò prôcã w karnach 
(jeżlë kòżdé karno zrëchtowało swój filmik).
Dodôwk
 Kaszëbë to snôżô krôjna fùl piãknëch lasów, je-
zór, strużków, łąk i górków. Swòjã snôżotã zawdzãcziwô 
jednémù z aniołów, chtëren béł razã z Panã Bògã przë 
twòrzenim swiata. Aniół ten béł òpiekùnã kaszëbsczi zemi.
 Czedë Pón Bóg skùńcził swòje dzeło, cesził sã razã z 
aniołama z tegò, czegò dokònôł. Le jeden z aniołów béł 
smùtny, nie cesził sã, jak jiny aniołowie. Zjiscony Bóg òd 
razu spitôł sã, skądka ten smùtk? Aniół niesmiało rzekł:

- Przëzdrzëce sã, Panie Bòże, na zemiã, chtërnã jesce 
prawie stwòrzëlë. Je piãknô i farwnô. Tam łiszczą sã 
mnodżé jezora, tam szëmią snôżé, zeloné lasë, dali kwit-
ną łączi, a tam na Kaszëbach òstałë le piôszczësté pòla, 
z jaczich nie bãdze niżódnégò pòżëtkù. Czë rozdôł jes 
ju, Panie Bòże, wszëtczé darë jinym krôjnóm? Czë nie 
òstało ju nic dlô Kaszëbów?
 Tedë Pón Bóg skrëszony troską anioła wësëpôł na 
Kaszëbë resztczi piãknëch pòlów, jezór, górków i lasów, 
i stwòrził krôjnã tak snôżą i bògatą w ùrodzôj, że wszët-
cë aniołowie ùklëklë òczarzony chwôlącë Jegò dzeło. 

Legenda ò stwòrzenim Kaszëb, tłum. Emilia Maszke  
[w:] Pòznôwóm Kaszëbë. Knéżka do farwnieniô,  

Sierakowice 2014, s. 1 (kaszëbskòjãzëkòwô wersjô).

Òlga Kùklińskô
Mieszkô w Jezerzim (gm. Kôłczëgłowë), szkólnô kaszëbsczégò 
i pòlsczégò jãzëka w Spòdleczny Szkòle w Łubnie.

1

3

2

4

PRZëKłADoWé òDJIMCZI Do ANIMACJI
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Na Kaszëbach, bëtowsczi pòwiôt. òdj. A. Dzãcelskô-Jasnoch
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DZECNÉ ZABAWË

Paùlëna Wãserskô

Jedze chłop za drzewã

1. Jedze chłop za drzewã,
jedze chłop za piãknym drzewã,

jedze chłop za drzewã.

2. Ten chłop bierze białkã,
ten chłop bierze piãkną białkã,

ten chłop bierze białkã.

3. Białka bierze dzeckò,
białka bierze piãkné dzeckò,

białka bierze dzeckò.

4. Dzeckò bierze słëgã,
dzeckò bierze piãknégò słëgã,

dzeckò bierze słëgã.

5. Słëga bierze służącą,
słëga bierze piãkną służącą,

słëga bierze służącą.

6. Ten chłop żegnô białkã,
ten chłop żegnô piãkną białkã,

ten chłop żegnô białkã.

7. Białka żegnô dzeckò,
białka żegnô piãkné dzeckò,

białka żegnô dzeckò.

8. Dzeckò żegnô słëgã,
dzeckò żegnô piãknégò słëgã,

dzeckò żegnô słëgã.

9. Słëga żegnô służącą,
słëga żegnô piãkną służącą,

słëga żegnô służącą. 

Bòrzëszkòwë, gm. Lëpińce 1964

Zdrzódło: L. Bielawski, A. Mioduchowska, KASZUBY. Część III. Pie-
śni powszechne i zawodowe, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1998.

Je to baro rzôdkò pòtikóny zapisënk kaszëbsczi zabawë, 
w jaką bawilë sã ùczniowie w szkòłach. Frantówka je 
spiéwónô na pòpùlarną melodiã „Rolnik sam w dolinie”.

Ùczniowie ze swòjégò karna wëbiérają jednégò, chtëren 
bãdze chłopã i zacznie zabawã. Pòòstałi robią jedno wiôl-
dżé kòło. Kòło w takt melodii krący sã w prawą stronã 
i wszëtcë spiéwają spiéwkã. Chłop stoji we westrzódkù 
kòła i w takt mùzyczi chòdzy wkół w lewą stronã. Pòdług 
słowów spiéwczi chłop dobiérô so białkã (wëcygô jã 
z bùtnowégò kòła, chwëtô za rãce i krący sã w drëgą 
stronã) pózni białka – dzeckò, pòstãpno dzeckò – słëgã, 
a słëga – służącą. Z jednégò wiôldżégò kòła zrobią sã  
dwa mniészé – jedno bënowé, a drëdżé bùtnowé. Czej 
kòło we westrzódkù zrobi sã wiãkszé, jak to bùtnowé, 
tej ùczniowie ni mùszą trzëmac sã ju za rãce, le chòdzą 
wkół, trzimiącë sã w pasu. Pòtemù z kòła òdchôdają 
pòsobicą chłop, białka, dzeckò, słëga, służącô. To je 
kùńc zabawë. 

Paùlëna Wãserskô
Lubòtniczka kaszëbsczégò jãzëka. Jidącë kaszëbsczima ste-
gnama tuńcëje, spiéwô i baro lubi bawic sã z dzôtkama. 
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GRAMATIKA

Hana Makùrôt-Snuzëk

Zdania pòdrzãdno zesadzoné òkòlnikòwé: 
zdania òkòlnikòwé môlu

Zdanié pòdrzãdno zesadzoné òkòlnikòwé – mómë 
z nim do ùczinkù, czej pòdrzãdné zdanié zastąpiwô 
òkòlnik w nadrzãdnym zdanim i òdpòwiôdô na pëtanié 
òkòlnika. Mòżna wëapartnic zdania òkòlnikòwé môlu, 
czasu, spòsobù, stãpnia i miarë, célu, przëczënë, zastrze-
dżi, przëzwòleniô. ò wëmienioné wëżi tipë pòdrzãdnëch 
òkòlnikòwëch zdaniów pëtómë tak, jak ò òdpòwiôdającé 
jima òkòlniczi. Tipë te jinaczą sã òd sebie w dosc wiôldżim 
stãpniu, temù òmôwiô sã je òsóbno.
Zdania pòdrzãdné òkòlnikòwé môlu – òdpòwiôdają na 
te same pëtania, co òkòlniczi môlu, tj.: gdze?, kądkã?, 
skąd(ka)?, dokąd(ka)?, jak dalek? Zdania òkòlnikòwé môlu 
mògą bëc zrzeszoné ze zdaniama nadrzãdnyma leno za 
pòmòcą wzglãdnëch zamionów, m.jin. taczich, jak: gdze, 
kądkã, skąd(ka), dokąd(ka) i czasã wëstąpiwają z nôsléd-
nyma pasownyma kòrelatama: tam, stąd(ka), stamtąd(ka), 
tądkã.
Przëkładë zdaniów pòdrzãdno zesadzonëch òkòlnikòwëch 
môlu:
1 nadrzãdné  2 pòdrzãdné
Biéj tądkã, kądkã jes przëszedł.

1

2
kądkã?

1 pòdrzãdné                                  2 nadrzãdné
Gdze stojała czedës snôżô chëcz, tam jem mieszkôł.

1

2

gdze?

Czwiczenié 1
Przërównôj niżi zapisóné pòjedinczné i zesadzoné zdania. 
Pòdsztrëchnij òkòlniczi môlu w pòjedincznëch zdaniach i zda-
nia pòdrzãdné òkòlnikòwé môlu w zesadzonëch zdaniach.
Stojimë na westrzódkù rédżi. Stojimë tam, gdze je we-
strzódk rédżi.
Jidã do chëczë mòji starczi. Jidã tam, gdze mieszkô mòja 
starka. 
òni szlë ną drogą. òni szle tądkã, kądkã biegła na droga.
Pòłożë taskã na swòjim placu. Pòłożë taskã tam, gdze leżała.
Czwiczenié 2
W pòniższich zdaniach wstawi rozczidniczi, a pòtemù 
pòdsztrëchnij pòdrzãdné zdania. 
Gdze je wòlô tam je i droga. ………….......................………….
Skądka przëszłë do nas nowé zwëczi stądka szła cëzô 
kùltura. ………..................................................................………..

Pùjczi chòdzą tądkã kądkã jima sã widzy. …….......………….
Dobrze je tam gdze nas ni ma. ……………..................………….
Dokąd mie droga doprowadzy dotąd duńdã.……..………………
Wszëtczé pòdsztrëchniãté zdania sã pòdrzãdnyma zda-
niama ……………………..........................................................…. .
Czwiczenié 3
Dofùluj zdania pòdónyma zamionama tak, cobë ùsadzëc 
zdania pòdrzãdno zesadzoné òkòlnikòwé môlu.
dokąd – tam, tądkã – kądkã, gdze – tam,  skądka – tam 
Bana jachała nazôd …………….., ……....………… przëjachała.
.......................…. są pùstinie, …........................… ni ma wòdë.
………..................……. të pùdzesz, ……….............….. i jô mdã.
…...........................…… ùczëjã spiéw, …................…. pòpłënã.
Czwiczenié 4
a) Dopiszë zdania pòdrzãdné òkòlnikòwé môlu.
A. òni pòjachelë tam, …………...............................……………. 
B. ………......................................…………………, tam wzéńdze. 
C. Pioter pòchôdô stamtądka, …....................…………………. 
D. Nie lubiã chòdzëc tam, ……….........................……………… 
E. …………............................................…………....., tądkã wëlezë.
F. Ptôchë na zymkù òdlatëją tam, …..................……………… 
G. Wëlezë stąd tądkã, …………........................………………….. 
b) Dopasuj zapisóné wëżi zdania do nôslédnëch schematów.
zdania: …………………………......................................……………..

1

2
gdze?
skądka?
kądkã?

zdania: ………............................................……………………………

1

2
gdze?
kądkã?

Czwiczenié 5
Ùżiwającë leno zdaniów pòdrzãdno zesadzonëch 
òkòlnikòwëch môlu, òpiszë drogã z twòji chëczë do dodomù 
twòjégò drëcha / twòji drëszczi. Twój òpisënk miôłbë zami-
kac w se co nômni piãc zdaniów.
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
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Òdpòwiescë

Czwiczenié 1
Stojimë na westrzódkù rédżi. Stojimë tam, gdze je we-
strzódk rédżi.
Jidã do chëczë mòji starczi. Jidã tam, gdze mieszkô mòja 
starka. 
òni szlë ną drogą. òni szle tądkã, kądkã biegła na droga.
Pòłożë taskã na swòjim placu. Pòłożë taskã tam, gdze leżała.

Czwiczenié 2
Gdze je wòlô, tam je i droga. 
Skądka przëszłë do nas nowé zwëczi, stądka szła cëzô 
kùltura. 
Pùjczi chòdzą tądkã, kądkã jima sã widzy. 
Dobrze je tam, gdze nas ni ma. 
Dokąd mie droga doprowadzy, dotąd duńdã.
Wszëtczé pòdsztrëchniãté zdania sã pòdrzãdnyma zda-
niama òkòlnikòwima môlu.
Czwiczenié 3
Bana jachała nazôd tądkã, kądkã przëjachała.
Gdze są pùstinie, tam ni ma wòdë.
Dokąd të pùdzesz, tam i jô mdã.
Skądka ùczëjã spiéw, tam pòpłënã.
Czwiczenié 4
a) 
Przëkładowé òdpòwiescë:
A. òni pòjachelë tam, gdze jô jima doradzył.
B. Gdze zôrno sejesz, tam wzéńdze.
C. Pioter pòchôdô stamtądka, skądka jesmë prawie 
przëjachelë nazôd.

D. Nie lubiã chòdzëc tam, gdze je cemno.
E. Kądkã të wszedł, tądkã wëlezë. 
F. Ptôchë na zymkù òdlatëją tam, skąd przëlecałë.                                                                               
G. Wëlezë stąd tądkã, kądkã të wszedł.

b) 
zdania: A, C, D, F, G

1

2
gdze?
skądka?
kądkã?

zdania: B, E

1

2
gdze?
kądkã?

Czwiczenié 5
Przëkładowô òdpòwiesc:
Gdze rosną snôżé wiszniowé drzéwiãta, tam stoji biôłô 
chëcz mòji drëszczi Malwinë. Jidã tam tądkã, kądkã pro-
wadzy mie wąskô stegna. Jidã tądkã, kądkã je nôblëżi. 
A czasã jidã tam, gdze chcã. I w kùńcu duńdã tam, gdze 
mdã miło przëjãtô przez mòjã drëszkã.

Hana Makùrôt-Snuzëk
Profesor Gduńsczégò Ùniwersytetu, doktor habilitowónô 
hùmanisticznëch nôùków. Òpùblikòwała ksążczi tikają-
cé sã gramaticzi kaszëbsczégò jãzëka, cësków kaszëbiznë 
na pòlaszëznã a tłómaczeniów na kaszëbsczi jãzëk. Je téż 
aùtorką pòezji i tłómaczką.
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