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Elżbiéta Prëczkòwskô Zdalné naùczanié

Kaszëbizna w nowòczasnëch aplikacjach i jinszé pòmòce
Szkólny jãzëka kaszëbsczégò zrzesziwają sã w internece. W sécë pòwstałë dwie grëpë: jedna na Fejsbùkù: Szkólny 
kaszëbsczégò jãzëka i jedna na Messengerze: Kaszëbsczi szkólny jidą w przódk, gdze wëmieniwają sã wiadłama, no-
wima metodama ùczbë, brëkòwnyma pòmòcama. Je to baro wôżné, òsoblëwie terô, czej wikszosc szkòłowników 
pòbiérô zdalné ùczbë. 
Rôczã szkólnëch, chtërny jesz sã nie doparłãczëlë do tëch grëpów, żebë to zrobilë i téż mòglë kòrzëstac z wiadłów 
tam ùjãtëch. 
Miała jem leżnosc brac ùdzél w ùnijnym edukacjowim projekce „Lekcjô – Enter”, chtëren dôł mie wiadła na temat 
nowëch aplikacjów, przez jaczé mòżna ùrozmajicëc ùczbë kaszëbsczégò jãzëka. 

Gdze i co mòżna wëzwëskac na ùczbë rodny mòwë?

1. Learning apps
Pierszi bédënk to aplikacjô Learning apps – https://learningapps.org/, na chtërny ju terô dô sã nalezc wiele pòmòców 
do rozmajitëch tematów sparłãczonëch z kaszëbsczim jãzëkã. Na ti aplikacji mòże téż twòrzëc swòje pòmòce. 
Ùdało mie sã czile taczich czwiczeniów ùsadzëc. Kòżdi chto chce dzejac na ti aplikacji, tak jak na jinszich, mùszi sã 
na ni zarejestrowac. Tej wchôdô sã na pòzwã „jinszé jãzëczi” i nót wëbrac kaszëbsczi. Niżi prezentëjã òdjimk 
z niechtërnyma czwiczeniama. 
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3. Padlet
Jinszą cekawą aplikacją je Padlet - https://padlet.com/dashboard, w chtërnym mòżna na wirtualny ôrt doparłãczëc 
rozmajité pòmòce, jaczé szkólny bãdze ùżiwôł na ùczbie. Je to, mòże rzec, internetowi kònspekt ùczbë. Szkólny link 
z zadaniama wëséłô do szkòłowników. Òni mògą krok pò krokù wchadac na pòsobné aplikacje, filmë, lëteracczé 
tekstë i je realizowac. Òsoblëwòscą ti aplikacji je to, że kòżdi, chto dostónie link do ni, mòże z kòżdégò kómpùtra 
dopisëwac swòje ùdbë i wiadła. Je to brëkòwné tej, czej szkólny chce robic metodą „bùrzë mùsków” na zdalnym 
naùczanim. Na tã aplikacjã téż je nót sã zarejestrowac.  

2. Wordwall
Pòsobną baro brëkòwną aplikacją je Wordwall – https://wordwall.net/pl-pl/community/j-kaszubski, w chtërny 
téż je mòżnosc przërëchtowaniô cekawëch czwiczeniów. Wôżné je to, że na ti starnie je ju cziledzesąt pòmòców 
do wëzwëskaniô dorazu. Mie sã ùdało zrëchtowac czilenôsce zadaniów, jaczé ju móm wëzwëskóné na ùczbach 
òsoblëwie òb czas pòznôwaniô wëmòwë kaszëbsczich zwãków. Cekawé je to, że jedno czwiczenié dô sã 
przeprowadzac na rozmajité ôrtë, na przëmiôr jakno labirint, dobiéranié słów i òbrôzków, test, teleturniér i wiele 
jinszich. Szkòłownicë baro lubią te czwiczenia. Są dlô nich atrakcyjné i dzãka temù rôd sã ùczą kaszëbsczégò. 
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4. Genialy.ly 
Mie sã baro widzy aplikacjô Genialy.ly – https://app.genial.ly/templates/video-presentation, w chtërny mòżna 
stwòrzëc rozmajité quizë, pòmòce do przeprowadzeniô ùczbë. Tak jak we wczasniészich aplikacjach tuwò téż je 
ju czile czwiczeniów przërëchtowónëch do wëzwëskaniô. Mie sã ùdało donëchczôs stwòrzëc czile czwiczeniów, 
jedno z nich sparłãczoné je z kaszëbsczima filmama. Link je do nalézeniô we wspòmniónëch grëpach dlô szkólnëch 
kaszëbsczégò. Drëchne z Rédë przërëchtowałë na gòdowi czas czile bëlnëch prezentacjów. Terô nót bëłobë zrëch-
towac taczé pòmòce na jinszé tematë.

5. Ùczbë z TTM
W naùczanim rodny mòwë wôrt wëzwëskac cziledzesąt ùczbów przërëchtowónëch przez Twòjã Telewizjã Mòrską 
z Wejrowa. Jich aùtorã je Eùgeniusz Prëczkòwsczi. Dzélã nëch ùczbów są kaszëbsczé piesnie z pòdpisónyma sło-
wama w pòlsczim i kaszëbsczim jãzëkù, gôdczi naszi młodzëznë i dzôtków na rozmajité tematë, a téż krótczé ùczbë 
czëtaniô pò kaszëbskù i gôdka z cekawim człowiekã z naszégò regionu. Ùczbë dérëją kòl 20 minut. Wszëtkò je 
przërëchtowóné baro bëlno pò kaszëbskù. 
Na ti starnie do wëzwëskaniô na ùczbach Włôsny Historie i Kùlturë Kaszëb są 15. minutowé filmiczi ò òsoblëwòtach 
naszich strón, taczich jak cekawé place, zabëtczi, a téż rozegracje. Òd zôczątkù na fejsbùkòwim profilu Kaszëbskò-
Pòmòrsczégò Zrzeszeniô z partu Banino pùblikòwóné są ùczbë czëtaniô pò kaszëbskù. Rôczã serdeczno do jich 
òbzéraniô i ùdostãpniwaniô. Pòsobné ùczbë z tegò kùrsu mdą sã pòkazywałë w piątczi.

ZDAlNÉ NAÙCZANIÉ
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Serdeczno rôczã szkólnëch kaszëbsczégò jãzëka do twòrzeniô w tëch aplikacjach i przez to bògacenié tegò zortu 
pòmòców w internece!

Élżbiéta Prëczkòwskô
Szkólnô kaszëbsczégò jãzëka, gazétniczka, aùtorka ksążków i scenarników. Razã z chłopã Eùgeniuszã prowadzëła pro-
gram „Rodnô zemia” w Telewizji Gduńsk. Je czerowniczką fòlkloristicznégò dzecnégò karna „Mùlczi”, direktorką Spòdleczny 
Szkòłë w Tëchòmiu i przédniczką partu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô w Baninie.

ZDAlNÉ NAÙCZANIÉ
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Na bãbenkù bù, bù, bù
na piszczôłce fiu, fiu, fiu,
a na skrzëpcach la, la, la,

pòj do tuńca Aniela.
Jô tańcowac ni mògã,

skôkóm z nodżi na nogã.
Klósczi rôd so gòtëjã,

przë tim sobie tańcëjã.
Zdrzódło: P. Szefka, Ulubione pieśni dziecięce  

z Kaszub i Kociewia, Gdańsk 1979, s. 91.

Na bãbenkù bù bù bù,
na piszczôłce fiu fiu fiu,

na skrzëpeczkach tra ra ra,
pòj do tuńca Barbara.

Nie pòtrafiã tańcowac,
pòdskòczëła Barbara.

Wszësczé klósczi wëlała,
leno jedna òstała. 

Zdrzódło: B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich  
na tle kultury ludowej, t. V, s. 66.

„Na bãbenkù”, wedle zapisënków ksãdza Bernata Sëch-
të, to spiéwka do tańcowaniô w takt pòlczi, znónô ze 
serakòjsczich strón. Jistną znało téż Kòcewié, a mòże jã 
nalezc w dokazu pt. „Wesele Kociewskie”. Wedle Pawła 
Szefczi je to lëdowô spiéwka z Chmielna. 

A
Ùczniowie wëchôdają z łôwków i jidą na tëpich w salë. 
Wszëscë stoją w kòle razã ze szkólnym, co spiéwô i pòkazëje 
co robic:

● na bãbenkù bù bù bù – przë słowach: „bù bù bù” 
szkòłownicë pòkazëją, jakbë grelë na bãbenkù,

● na piszczôłce fiu fiu fiu – przë słowach: „fiu fiu fiu” 
szkòlôcë pòkazëją, jakbë grelë na piszczôłce,

● a na skrzëpcach la la la / na skrzëpeczkach tra ra ra – 
przë słowach: „la la la” / „tra ra ra” szkòłownicë 
pòkazëją, jakbë grelë na skrzëpicach,

● pòj do tuńca Aniela / Barbara – wszëscë ùczniowie sã 
òbrôcają wkół i kłóniają do wëstrzódka kòła,

● jô tańcowac ni mògã / nie pòtrafiã tańcowac – wszëscë 
szkòlôcë pòkazëją np. rãkama, krącenim głową z pra-
wi na lewą stronã, pòkazôwającym pôlcã, że nie roz-
mieją tańcowac,

● skôkóm z nodżi na nogã / pòdskòczëła Barbara – 
wszëscë ùczniowie skôczą nôprzód na jedny, pózni 
na drëdżi nodze abò skôczą na dwùch nogach (to je 
równo, jak pòkôże szkólny),

● klósczi rôd so gòtëjã – ùczniowie pòkazëją, jakbë 
trzimelë w jedny rãce wiôldżi grôpk z klóskama, 
a w drëdżi warząchewkã, co nią klósczi w grôpkù 

miészają,
● wszësczé klósczi wëlała – szkòłownicë pòkazëją, jak-

bë trzimelë w jedny rãce wiôldżi grôpk z klóskama,  
w drëdżi warząchewkã, co nią klósczi w grôpkù 
miészają, a tej wëléwelë z grôpka klósczi,

● przë tim sobie tańcëjã – wszëscë ùczniowie pòkazëją, 
jak piãkno rozmieją tańcowac,

● leno jedna òstała – wszëscë szkòlôcë pòkazëją 
lëczbã „1”, np. paluszkama.

B
Szkólny bawi sã z ùczniama tak, jak to je wëżi òpisóné. 
Jeden ùczéń wchòdzy do westrzódka kòła i spiéwô. 
W spiéwanim pierszi sztrofczi bierzą ùdzél wszëscë 
ùczniowie. Na słowa „pòj do tuńca” nicht sã nie òbrôcô  
i nie tańcëje. Ùczéń, jaczi je we westrzódkù kòła, wëbiérô 
drëdżégò z kòła, co wchôdô na jegò plac i gôdô jegò 
miono np. „pòj do tuńca Béjatkò / Szimónkù. Gwës 
brëkòwnô bãdze pòmòc szkólnégò, chtëren miôłbë 
rëchli przërëchtowac fòrmë mionów ùczniów tak, bë 
pasowałë do lëczbë szlabizów w spiéwce. Terô ùczéń 
we westrzódkù spiéwô sóm drëgą sztrofkã (bédënk: 
knôpi: klósczi rôd so gòtëjã; pòskòcził so Filipk*). Ten 
sóm ùczéń spiéwô pòczątczi zdaniów pierszi sztrofczi, 
a razã z pòòstałima ògłosë instrumentów. Tej znôwù 
je wëbiéranié nowégò ùcznia do westrzódka kòła na 
słowa „pòj do tuńca”. 

* Dlô znającëch sã na nótach mòżna napisac, że dwie 
ósemczi i jednã czwiercnótã mienic na dwie czwiercnó-
të w ósmim takce spiéwczi.

Mùzykã do zabawë mòże nalezc na place Dzecnégò 
Kaszëbsczégò Karna z Tëchlëna „Tuchlińskie Skrzaty” pt. 
Tëchlëno i Krôsniãta. Je to 5. nagranié. 

Spiéwkã zapisôł Paweł Szefka w Chmielnie.

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

Paùlëna Wãserskô Dzecné zabawë

Na bãbenkù
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Zdania òkòlnikòwé czasu – są òkresleniama czasu  
i òdpòwiôdają na te same pëtania, co òkòlniczi czasu, 
tj.: czedë?, czej?, jak długò?, jak czãsto?, òd czedë?, do 
czedë?, òdkąd?, òdkądka?, dokąd?, dokądka?, a mògą bëc 
zrzeszoné z nadrzãdnyma zdaniama za pòmòcą wiążënë 
jaż abò za pòmòcą wzglãdnëch zamionów: czedë, czej, 
pòczi, dopòczi, pòczim, pòkąd, pòkądka, dopòkąd, òdkąd, 
òdkądka, nim, zanim, nigle, niżle, i nierôz wëstãpiwają 
z nôslédnyma kòrelatama: tedë, tej, to.

Przëkładë zdaniów pòdrzãdno zesadzonëch òkòlnikòwëch 
czasu:

1 pòdrzãdné                              2 nadrzãdné 
Czej słuńce mdze wëżi stojało, przińdze téż na cã czas. 
(A. Bùdzysz, W zëmie) 

1

2

czej? / czedë?

1 nadrzãdné                                      2 pòdrzãdné
Szëmòt lubiã tëch strużk, drzéwiãt, czedë hewò spi wszëtkò. 
(J. Rompski, Swiónowò w nocë)

1

2
czej?
czedë?

Czwiczenié 1
Przërównôj niżi zapisóné pòjedinczné i zesadzoné zdania. 
Pòdsztrëchnij òkòlniczi czasu w pòjedincznëch zdaniach i zda-
nia pòdrzãdné òkòlnikòwé czasu w zesadzonëch zdaniach.

Gwiôzdë mòże òbaczëc w nocë. Gwiôzdë mòże òbaczëc, 
czej je noc.
Òb zymk mdze cepli. Jak przińdze zymk, tej mdze cepli.
Pò òdpòczinkù mój stark wzął sã do robòtë. Czedë mój 
stark òdpòczął, tej òn sã wzął do robòtë.
Przed wëjazdã pòdléj kwiatë. Nim wëjedzesz, pòdléj 
kwiatë.

Czwiczenié 2
W pòniższich zdaniach wstawi rozczidniczi i dopiszë felëją-
cé słowa, wëbiérającë je z pòdónëch w ramce. Pòdsztrëchnij 
pòdrzãdné zdania. 
 

jaż, òdkądka, pòczi, nigle, jak, czej – tej 

…..........................…….. mdzesz ju w krómie kùpi smiotanã. 
........……… mój tatk béł dzeckã …...………. ni miôł mòbilczi. 
Pòtkanié dérowało …….....…… wszëtcë doszlë do ùgòdë. 

…............………….. tuwò mieszkóm ni móm widzóné najich 
sąsadów. 
Trzeba drzewò nadżibac ……........................…….. je młodé.
………...............................… sã òbezdrzisz dzéń ju sã kùńczi. 

Czwiczenié 3
W pòniższich przësłowiach i fragmentach z kaszëbsczi pi-
smieniznë pòdsztrëchnij pòdrzãdné zdania i napiszë, na ja-
czé pëtania te zdania òdpòwiôdają. 

Mëszë szpókùją, czej kòta nie czëją. (…………?) (przësłowié)
Rób sano, pòczi słuńce swiécy. (…........……?) (Derdow-
sczi, Nórcyk kaszëbsczi)
Czej swiãti Môrcën w sniegù przëjedze, tej òn tak chùtkò 
z niegò nie wëjedze. (…….....................…?) (przësłowié)
Tak długò grónk wòdã nosy, jaż sã ùchò ùrwie. 
(…..........……..?) (przësłowié)
Òdkądka më sã sprowadzëlë do miasta, më jesz wiedno 
mieszkómë w tim samim bùdinkù. (……...........……?) (Sło-
wôrz Sëchtë)
Czej jaskùleczczi nad wòdą lôtają, bãdze deszcz. 
(……....................…….?) (przësłowié)

Wszëtczé pòdsztrëchniãté zdania w Czwiczeniach 2 i 3 
sã pòdrzãdnyma zdaniama ……….....................………………. .

Czwiczenié 4
Przesztôłcë òkòlniczi czasu w zdania òkòlnikòwé czasu. Dôj 
bôczënk, cobë pòprawno pòstawic rozczidniczi.

Òb lato snôżo kwitną kwiatë. 
Pò zôchòdze słuńca lëdze kùńczą robòtã. 
Òn czëtôł ksążkã jaż do nadéńscô nocë. 
Pò przińdzenim nazôd dodóm jém pôłnié. 
Rok minął òd naji przeprowadzczi do nowi chëczë. 

Czwiczenié 5
a) Dopiszë zdania pòdrzãdné òkòlnikòwé czasu, chtërne 
mdą òdpòwiôdałë na pòdóné pëtania.

A. Wiedno przikrzi mie sã, (czej?) …………...…………………. .
B. (czedë?) ……………......……….., mòżesz do mie zazwònic. 
C. Nie pùdzesz bùten, (do czedë?) ………........………………. . 
D. (òd czedë?) ………......…………………, minãło wiele czasu.    
E. Bãdzesz sedzôł w swòji jizbie, (jak długò?) ………………….. 

b) Dopasuj zapisóné wëżi zdania do nôslédnëch schema-
tów. Na schematach dopiszë pëtania.

zdania: ……………………………......................................…………..
1

2

Hanna Makurat-Snuzik Gramatika

Zdania pòdrzãdno zesadzoné òkòlnikòwé czasu
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zdania: …………………............................................…………………

1

2

Czwiczenié 6
Przërëchtuj krótczi 5-zdaniowi plan swòjégò wczorajszégò 
dnia. Ùżiwôj leno zdaniów pòdrzãdno zesadzonëch 
òkòlnikòwëch czasu. W kòżdim zdanim miałobë sã nalezc 
jedno z wëmienionëch niżi zamionów abò wiążënów: czedë, 
pòczi, jaż, czej, jak. Miéj starã ùżëc wszëtczich wëmienio-
nëch tuwò słowów w swòjim planie.

1. ………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………………

Òdpòwiescë

Czwiczenié 1
Gwiôzdë mòże òbaczëc w nocë. Gwiôzdë mòże òbaczëc, 
czej je noc.
Òb zymk mdze cepli. Jak przińdze zymk, tej mdze cepli.
Pò òdpòczinkù mój stark wzął sã do robòtë. Czedë mój 
stark òdpòczął, tej òn sã wzął do robòtë.
Przed wëjazdã pòdléj kwiatë. Nim wëjedzesz, pòdléj 
kwiatë.

Czwiczenié 2
Jak mdzesz ju w krómie, kùpi smiotanã. 
Czej mój tatk béł dzeckã, tej ni miôł mòbilczi. 
Pòtkanié dérowało, jaż wszëtcë doszlë do ùgòdë. 
Òdkądka tuwò mieszkóm, ni móm widzóné najich są-
sadów. 
Trzeba drzewò nadżibac, pòczi je młodé.
Nigle sã òbezdrzisz, dzéń ju sã kùńczi. 

Czwiczenié 3
Mëszë szpókùją, czej kòta nie czëją. (czej? / czedë?)
Rób sano, pòczi słuńce swiécy. (jak długò?) 
Czej swiãti Môrcën w sniegù przëjedze, tej òn tak chùtkò 
z niegò nie wëjedze. (czej? / czedë?) 
Tak długò grónk wòdã nosy, jaż sã ùchò ùrwie. (jak 
długò?) 
Òdkądka më sã sprowadzëlë do miasta, më jesz wiedno 
mieszkómë w tim samim bùdinkù. (òd czedë?) 
Czej jaskùleczczi nad wòdą lôtają, bãdze deszcz. (czej? / 
czedë?) 

Wszëtczé pòdsztrëchniãté zdania w Czwiczeniach 2 i 3 
sã pòdrzãdnyma zdaniama òkòlnikòwima czasu.

Czwiczenié 4
Przëkładowé òdpòwiescë:
Czej przëchôdô lato, snôżo kwitną kwiatë.
Czedë słuńce zachôdô, lëdze kùńczą robòtã.
Òn czëtôł ksążkã, jaż nadeszła noc.
Czej przëchôdóm nazôd dodóm, jém pôłnié.
Rok minął, òdkąd më sã przeprowadzëlë do nowi chëczë.

Czwiczenié 5
a) Przëkładowé òdpòwiescë:
A. Wiedno przikrzi mie sã, (czej?) czej ni móm nick do 
robòtë.
B. (czedë?) Jak przińdzesz dodóm, mòżesz do mie 
zazwònic. 
C. Nie pùdzesz bùten, (do czedë?) jaż zrobisz wszëtczé 
zadania.
D. (òd czedë?) Òdkądka më sã pierszi rôz pòtkelë, minãło 
wiele czasu.
E. Bãdzesz sedzôł w swòji jizbie, (jak długò?) pòkądka 
nie zrobisz pòrządkù ze swòjima zachama.

b) 
zdania: A, C, E

1

2
czej?

do czedë?
jak długò?

zdania: B, D

1

2

czedë?
òd czedë?

Czwiczenié 6
Przëkładowi plan dnia:
1. Czej le słuńce wzeszło, jem wstała razã z nim.
2. Jem bëła w szkòle, jaż sã ùczbë skùńczëłë.
3. Czedë jem przëszła nazôd dodóm, zjadła jem pôłnié.
4. Pòczi jô nie zrobiła wszëtczich ùczbów, nie wëchôda 
jem ze swòji jizbë.
5. Jak jem w kùńcu zjadła wieczerzã, jô so legła do wëra.

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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