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Môłi rechméster pòwszechnégò spisënkù – 
bez zabawã ò wôżnëch sprawach

Nôrodny Spisënk 2021 ju warëje. Ò tim, jak baro wôż-
nym je, żebë dac w nim znac ò swòjim kaszëbsczim 
pòchòdzenim i rodnym jãzëkù w ùszłim nùmrze „Naji 
Ùczbë” wiele pisa Aleksandra Dzãcelskô-Jasnoch, dôwa-
jącë téż czile bédënków na ùczbë z ùczniama spòdleczny 
i strzédny szkòłë. Pòstąpny dzél sczerowóny mdze do 
kąsk młodszich szkòłowników.
Wôrt je wcyg zachãcëwac ùczniów do gôdczi ò spisënkù. 
Nôlepi bez zabawã sparłãczoną z nôùką. W tim dzélu 
zajmów szkòłownicë mdą mielë leżnosc stac sã môłima 
rechméstrama spisënkù.

Céle ùczbë:
•	 bògacenié i rozwijanié słowiznë sparłãczony 

z tematã Nôrodnégò Pòwszechnégò Spisënkù,
•	 przëbôczenié wiédzë ò swòjich familiach, 

ò warkach, ò placu zamieszkaniô,
•	 rozwijanié kómpùtrowëch ùmiajãtnosców,
•	 rozwijanié jãzëkòwëch ùmiejãtnosców;

Pòdrobné céle:
Ùczéń...

•	 rozmieje napisac krótczé pëtania do wëwiadu,
•	 wëzwëskùje wiédzã ò ôrtach wëwiadu (w ga-

zéce, w radiu, w telewizji),
•	 rozmieje wespółrobic w karnie,
•	 rozmieje czëtac, pisac i gadac pò kaszëbskù;

Metodë robòtë
kôrbiónka, diskùsjô, prôca z wëwiadama gazétników, 
wëwiôd
Fòrmë robòtë
w pôrach, ze szkólnym, z całą klasą

CYG ÙCZBË
Wstãpné ògniwò
1. Szkólny kôrbi z ùczniama ò Nôrodnym Pòwszechnym 

Spisënkù i pitô ùczniów, czë wiedzą, czegò òn sã 
tikô.  
Ò co jidze w latosym spisënkù? Dlôcze mómë sã spi-
sëwac i co to òznôczô dlô kòżdégò z nas?

2. Szkólny prezentëje szkòlôkóm internetowé plakatë 
i fòrmùlôrz z pëtaniama, jaczé są dostãpné na star-
nie www.spis.gov.pl.

3. Na tôflë szkólny zapisëje wiôldżima lëtrama 
zéwiszcze Nôrodny Spisënk 2021 wkół chtërnégò 
szkòłownicë mdą zapisëwac abò céchòwac swòje 
skòjarzenia sparłãczoné z tim tematã.

 

To zdjęcie, autor: Nieznany autor, 

 

Nôrodny  Pòwszechny  
Spisënk – ò co w tim 

jidze? 

Céchùnk: Ò. Kùklińskô
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II

Przëkładowé òdpòwiescë:
familiô, tatczëzna, etnicznô mniészëzna, nôrodnosc, 
wark, jãzëk, wiek, wësztôłcenié, robòta, dzecë, môl za-
mieszkaniô, spòlëzna, rechòwanié itp. 
4. Pò zapisanim na tôflë skòjarzeniów, ùczniowie 

rechtëją samòdzelno notatczi w zesziwkù – wôżné, 
żebë bëłë òne farwné, nôlepi z malënkama.

Òglowò szkòlôcë mają z ti kôrbiónczi a wstãpù do ùczbë 
zrozmiec, że spisënk je pò to, żebë pòrechòwac lëdzy 
w kraju, a téż wiedzec, jaczé rozmajité mniészëznë żëją 
w Pòlsce (na przikłôd Kaszëbi), jak wiele jich je, w jaczich 
jãzëkach mieszkańcë gôdają doma, jaczi chto mô wark, 
wësztôłcenié i robòtã. Wôrt je młodszim szkòłownikóm 
tłómaczëc to prostima i krótczima zdaniama.
Spòdlowé ògniwò
5. Szkólny przedstôwiô krótkò ùcznióm specyfikã 

robòtë rechméstra (wëwiôd bez telefón abò 
w chëczë). Wëjasniwô, że rechméster mùszi bëc 
kąsk jak gazetnik a radiówc, chtëren w czekawi 
sposób rozmiejë kôrbic z lëdzama ò jich żecym.

W tim placu je leżnosc, cobë wspòmnąc ò rozmajitëch 
ôrtach wëwiadu:
•	 w radiu,
•	 w telewizji,
•	 w gazéce,
•	 w internece (blog, karnôl YT).
Bôczenk: Wôrt, żebë szkólny miôł so przëszëkòwóny ja-
czis krótczi sztëczk wëwiadu z gazétë na temat spisënkù 
(na przikłôd tekst Gracjana Fópczi z młodima Kaszëba-
ma, Pomerania nr 3/2021), z radia (Radio Kaszëbë, Ra-
dio Gduńsk), żebë szkòłownicë mòglë gò przeczëtac, 
wësłëchac abò nawetka òbezdrzec.
6. Pò zapòznanim sã z wëwiadama ùczniowie 

wëpòwiôdają sã ò tim, co jima sã widzy w tëch 
rozmòwach, czë drãgò je gadac z nieznónyma so 
lëdzama, jak sã do tegò przërëchtowac (np. miec 
czekawé pëtania).

7. Na spòdlim fòrmùlarza spisënkù ùczniowie mdą pi-
sac pëtania, chtërne zadadzą swòjim drëchóm abò 

Zdrzódło: www.kaszubi.pl
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familii. Przëkładowé pëtania mòżna spisac na tôflë:
•	 Kùli môsz lat?* / Jak wë jesce stôri / stôrô?
•	 Gdze të mieszkôsz? / Gdze wë mieszkôce?
•	 Jaczé je twòje (wasze) miono i nôzwëskò?
•	 Jaczé je twòje (wasze) pòchòdzenié (na przikłôd 

pòlsczé, kaszëbsczé, jinszé)?
•	 Skądka je twòja (wasza) familiô?
•	 W jaczich jãzëkach rozmiejesz (rozmiejece) gadac 

(pòlsczi, kaszëbsczi, jinszi)?
•	 Doma gôdôsz (gôdôce) pò kaszëbskù? Z kògùm 

gôdôsz (gôdôce) pò kaszëbskù?
•	 Gdze robisz i jaczi môsz wark?** / Gdze wë robice 

i w jaczim warkù?
•	 Jaczé môsz (wë môce) wësztôłcenié (spòdleczné, 

strzédné, wëższé)?
* Mòżna wëzwëskac fòrmë 2 òs. pòj. lëczbë abò pluralis 
maiestaticus – zanôlégô, czë ùczniowie gôdają ze sobą, 
czë jeden z ùczniów charakterizëje sã na ùstnégò.
** Wôrt przëbaczëc z ùczniama nazwë rozmajitëch 
warków – wëzwëskac do tegò mòżna quiz w aplikacji 
Wordwall abò Learning apps.
Bôczënk: Szkòłownicë mògą zmieniwac pëtania we-
dle swòji ùdbë, ni muszą òne bëc dokładno taczé, jak 
w spisënkù. To mô bëc ôrt zabawë.
8. Pò zapisanim wszëtczich pëtaniów ùczniowie 

w pôrach (jeżlë to zdalnô ùczba, tej w tpzw. in-
ternetowëch jizbach) czwiczą swòje òdpòwiescë 
i zmieniwają role.

9. Pò nym czwiczenim dzelą sã z resztą klasë swòjima 
doswiôdczeniama:

• Lepi je pëtac czë òdpòwiadac?
•	 Pëtania są czekawé, wôżné, brëkòwné czë drãdżé?
•	 Jak sã jima widzy robòta rechméstra?
10. Szkólny rechùje z ùczniama òdpòwiescë na wëbró-

né pëtania (mòżna je wësłac szkólnémù abò zebrac 
na kôrtkach) i zapisëje wëniczi na tôflë:

•	 Jak wiele szkòlôków gôdô / rozmieje pò kaszëbskù,
•	 Jak wiele szkòlôków czëje sã Kaszëbama,
•	 Jak wiele szkòlôków gôdô doma pò kaszëbskù;

Ùczniowie mògą wëzwëskac pëtania i doma przepro-
wadzëc wëwiadë ze starszima i starkama (jakno do-
môcé zadanié) i przedstawic na pòstãpny ùczbie wëniczi 
swòjégò domôcégò spisënkù.
Bédënk: Wôrt bëłobë rôczëc na ùczbã òsobã, chtërny 
ùczniowie bë mòglë zadac swòje pëtania (może to bëc 
jinszi szkólny, wójt, chtos znóny w gminie abò òkòlim, 
chto deklarëje, że je Kaszëbą, gôdô pò kaszëbskù i je 
z tegò bùszny). Mòżna tã gòscënã przërëchtowac na 
stacjonarnëch ùczbach abò ònline za pòmòcą platfòrmë 
Teams.
Jeżlë ni mómë taczi mòżlëwòtë, wôrt je chòc pòkazac 
ùcznióm wëwiôd ze znónyma Kaszëbama (np. w serwisu 
YouTube).
Kùńcowé ògniwò
11. Szkólny razã z ùczniama pòdrechòwùje ùczbã. Na 

kùńc cyklu lekcji szkòłownik rozmieje rozwinąc 
a zapisac w zesziwkù zdanié:

Nôrodny Pòwszechny Spisënk dôwô Kaszëbóm… (np. 
mòżlëwòtã pòdsztrichnieniô swòji apartnoscë, jãzëka 
i kaszëbsczi bùchë).
12. Na kùńc mòżna z ùczniama pòbawic sã twòrzenim 

internetowëch memów, sparłãczonëch ze spisënkã. 
Służi do tegò starna https://generator.memy.pl/. 
Ùczniowie mògą ùdostãpnic nôlepszé memë na 
internetowi starnie szkòłë. Przikładë memów 
są prezentowóné niżi – aùtorama są ùczniowie 
Spòdleczny Szkòłë w Łubnie razã ze swòją szkólną – 
aùtorką scenarnika.

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

Grafika: Ò. Kùklińskô
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DZECNÉ ZABAWË

Kòsy, kòsy łapczi,
jedzemë do babczi.

a) Babcza dô nóm kaszczi,
a dżadek òkrasczi.

b) Babcza dô nóm mączczi,
ùpieczemë pączczi. 

Kòsy, kòsy, kòsy,
jedzemë do Zoszi.

Tam są smaczné sliwczi
i miodëchné krëszczi.

Lësy, lësy ògón,
kòmù jô gò sprzedóm.

Przińdze do mie knôpik
i ten ògón kùpi.

Zdrzódło: P. Szefka, Ulubione pieśni dziecięce z Kaszub 
i Kociewia, Gdańsk 1979, s. 49.

Zdrzódło: B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury 
ludowej, t. II, s. 213 i s. 357.

Kòsynka to je dzecnô zabawa, w jaczi kòskô sã 
w rãce i gôdô: kòsy, kòsy! W kòsynkã starszi bawią sã 
z czësto môłima dzôtkama, co jesz same nie rozmieją 
ùkładac rãków do kòskaniô. Przedstawioné wëżi wa-
riantë są aùtorsczima adaptacjama tekstów nalazłëch 
w pòdónëch zdrzódłach. Wariant b) w pierszi sztrofce 
pòchôdô z gwôsnëch wspòminków. 
Na ùczbach mòże szkòlôkóm pòkazac, jak bëlno ba-
wic sã w tã zabawã. Szkólny bierze so do pôrë jednégò 
ùcznia, spiéwô piesniczkã i kòskô w rãce szkòłownika 
wedle prostégò mòdła, jaczé je rozpisóné niżi w pónk-
tach. W tim czasu ùczéń stoji abò sedzy na stółkù na-
procëm szkólnégò. 
1. Szkólny jeden rôz kòskô w swòje rãce, szkòlôk téż 
jeden rôz kòskô w swòje rãce, rãce jednégò i drëdżégò 
są złożoné razã.

2. Szkólny swòją prawą rãką kòskô w prawą rãkã 
szkòłownika na szréj, lewé rãce są wòlné – nick nie robią.
3. Szkólny jeden rôz kòskô w swòje rãce, ùczéń jeden 
rôz kòskô w swòje rãce, rãce jednégò i drëdżégò są zło-
żoné razã.
4. Szkólny swòją lewą rãką kòskô w lewą rãkã szkòlôka 
na szréj, prawé rãce są wolné.
No mòdło je pòwtôrzóné 3 razë, a pòtemù:
5. Szkólny jeden rôz kòskô w swòje rãce, szkòlôk téż 
jeden rôz kòskô w swòje rãce, jich rãce są złożoné razã.
6. Szkólny swòją prawą rãką kòskô w prawą rãkã ùcznia 
na szréj, lewé rãce są wòlné.
7. Szkólny jeden rôz kòskô w swòje rãce, szkòłownik téż 
jeden rôz kòskô w swòje rãce.
8. Szkólny i szkòlôk kòskają w swòje rãce naprocëm: 
prawô rãka szkólnégò kòskô w lewą rãkã szkòlôka, 
a lewô rãka szkólnégò kòskô w prawą rãkã ùcznia.
Je to baro prosté mòdło, na spòdlim jaczégò mòże letkò 
wëwidnic szkòlôkóm jak robic kòsynkã. Szkólny mòże 
przërëchtowac téż wiele jinëch rozmajitëch ùkładów 
kòskaniô w zabawie. Ùkładë kòskaniô mòże zmieniac 
przë spiéwanim pòstãpnëch sztrofków spiéwczi. 
Szkólny razã z ùczniama pòwtôrzô czile razy spiéwkã. 
Pózni szkòlôcë dobiérają sã w pôrë i wëmëszliwają swój 
ùkłôd kòskaniô np. mòże klepac w rãce, ùda, stółczi, sto-
pë, stół, pòdłogã itp. Szkòlôcë mògą kòskac np. na krziż, 
naprocëm. Szkòłownicë wëmëszliwają ùkłôd kòskaniô, 
a pózni kòżdô pôra pòkazëje swój wëmëszlony ùkłôd 
pòòstałim w salë. Przë tim wszëscë ùczniowie spiéwają 
pòznóną spiéwkã, a szkólny pòmôgô leno tedë, czej je 
to brëkòwné.

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

Paùlëna Wãserskô

Bãdzemë robilë kòsy, kòsy! – kòsynka
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GRAMATIKA

Hana Makùrôt-Snuzëk

Zdania pòdrzãdno zesadzoné òkòlnikòwé célu
Zdania òkòlnikòwé célu – òdpòwiôdają na te same 
pëtania, co òkòlniczi célu, tj. za czim?, w jaczim célu?, i ti-
kają sã célu czinnoscë, jakô je òpisónô w nadrzãdnym 
zdanim. Zdania pòdrzãdné òkòlnikòwé célu mòże zrze-
szëc z nadrzãdnyma zdaniama za pòmòcą wiążënów ta-
czich, jak: cobë, żebë, abë, bë, ażebë, bële, co.
Przëkładë zdaniów pòdrzãdno zesadzonëch 
òkòlnikòwëch célu:
1 nadrzãdné                                                     2 pòdrzãdné
Tej włożëła do kòbielë miãsa, chleba, masła, abë sebie 
i fùrmana na réze napasła. 
(H. Derdowsczi, Ò panu Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł)

 
1

2
w jaczim 
célu?
za czim?

1 pòdrzãdné                                   2 nadrzãdné
Żebë mie nie bëło zgniło fatëgòwac sã i zlezc z kònia dlô 
taczi mizerny żabë, to bëm jô cë tu zarô krëszczi wëtrząsł.
(A. Majkowski, Żëcé i przigòdë Remùsa)

1

2
w jaczim célu?
za czim?

Czwiczenié 1
Dopasuj pòdóné niżi fragmentë kaszëbsczi lëteraturë, tak 
cobë pòwstałë zdania zesadzoné. Pòstãpno pòdsztrëchnij 
wszëtczé pòdrzãdné zdania.

A Ò tã gòscënã 
miéj starã, I

żebë të jinszim rozëm 
nosył. 
(J. Karnowsczi, Rada 
sroczi)

B
Cebie nicht 
jesz nie 
zaprosył,

II
ażebë do tuńca jim 
grałë.
(L. Roppel, Ò mòrsczich 
wiatrach)

C
A kłopòt 
niech jich 
mijô,

III żebë òna wieczno wara.
(J. Trepczik, Na wdôr)

D
I trąbë 
pòwietrzné 
scygają znad 
zemi,

IV
cobë mie dobrze 
rozmiôł.
(A. Majkòwsczi, Żëcé 
i przigòdë Remùsa)

E
Ale jô 
òdrzekł mù 
pòmału 
i wërazno,

V
żebë gò ni mielë. 
(K. Derc, Wieselnô 
żëczba)

Czwiczenié 2
W pòniższich przësłowiach i rzeczeniach wstawi rozczid-
niczi, a pòtemù pòdsztrëchnij pòdrzãdné zdania i napiszë, 
na jaczé pëtania te zdania òdpòwiôdają. 
Mùszisz òstac zdunã abë jes grónczi mógł lepic. ………
………..................................................................................………
Skromi terô żebë jes miôł na pózdniészé czasë. …………
…………….....................................................................................
Ni mùszisz bëc zarô grôfã abë òstac kaligrôfã. ……………
……...............................................................................................
Jédzta a sã najédzta co wa bë nie gôda.  ………………………
………...........................................................................................
Cobë nama nie delë radë mùszimë jednoczëc nasze 
sëłë. ………………………...............................................................
Wszëtczé pòdsztrëchniãté zdania w czwiczeniach 1 i 2 
sã pòdrzãdnyma zdaniama ……....................…………………. .
Czwiczenié 3
Przesztôłcë òkòlniczi célu w zdania òkòlnikòwé célu. Dôj 
bôczënk, cobë pòprawno pòstawic rozczidniczi.
Mùszisz ùprawiac spòrt dlô zdrowiô. .................................
Nënka wësła mie do ògrodu za gùrkama.…..............………
Lëdze robią szpòrtë dlô zabawë..……………..……………….....
Knôp pòszedł do swòjich starszich pò radã. …………………
Dzysdnia lëdze jeżdżą za grańcã za dëtkama. ………..…......
Czwiczenié 4
a) Dopiszë zdania pòdrzãdné òkòlnikòwé célu.
A. Copnął sã do tamtégò drzewa, ……………………….......... .
B. ……………………........................... to sã mùszisz namãczëc. 
C. ........………............................….., mùszisz wiele czwiczëc. 
D. ………......................….., mùszisz szerok òtemknąc òczë. 
E. Òn pòjachôł w górë, ………….............................................. 
F. Mùszisz to przeżëc sóm na se, ……….............................. .
b) Dopasuj zapisóné wëżi zdania do nôslédnëch schematów.
zdania: ….....................................……………………………………..

1

2
w jaczim 
célu?
za czim?

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

1

2
w jaczim 
célu?
za czim?
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Czwiczenié 5
Ùżiwającë leno zdaniów pòdrzãdno zesadzonëch 
òkòlnikòwëch célu, zapiszë, za czim lëdzóm je brëkòwny 
internet.

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

Òdpòwiescë:

Czwiczenié 1
A III, B I, C V, D II, E IV
Ò tã gòscënã miéj starã, żebë òna wieczno wara. 
(J. Trepczik, Na wdôr)
Cebie nicht jesz nie zaprosył, żebë të jinszim rozëm 
nosył. (J. Karnowsczi, Rada sroczi)
A kłopòt niech jich mijô, żebë gò ni mielë. (K. Derc, 
Wieselnô żëczba)
I trąbë pòwietrzné scygają znad zemi, ażebë do tuńca 
jim grałë. (L. Roppel, Ò mòrsczich wiatrach)
Ale jô òdrzekł mù pòmału i wërazno, cobë mie dobrze 
rozmiôł. (A. Majkòwsczi, Żëcé i przigòdë Remùsa)

Czwiczenié 2
Mùszisz òstac zdunã, abë jes grónczi mógł lepic. 
W jaczim célu?, Za czim?
Skromi terô, żebë jes miôł na pózdniészé czasë. W jaczim 
célu?, Za czim?
Ni mùszisz bëc zarô grôfã, abë òstac kaligrôfã. W jaczim 
célu?, Za czim?
Jédzta a sã najédzta, co wa bë nie gôda. W jaczim célu?, 
Za czim?
Cobë nama nie delë radë, mùszimë jednoczëc nasze 
sëłë. W jaczim célu?, Za czim?

Wszëtczé pòdsztrëchniãté zdania w czwiczeniach 1 i 2 
sã pòdrzãdnyma zdaniama òkòlnikòwima célu.

Czwiczenié 3
Przëkładowé òdpòwiescë:
Mùszisz ùprawiac spòrt, cobë të béł zdrów.
Nënka wësła mie do ògrodu, żebë jô zebrôł gùrczi.
Lëdze robią szpòrtë, cobë òni mielë zabawã.
Knôp pòszedł do swòjich starszich, abë mù delë radã.
Dzysdnia lëdze jeżdżą za grańcã, żebë òni tam mòglë 
zarabiac dëtczi.

Czwiczenié 4
a) 
Przëkładowé òdpòwiescë:
A. Copnął sã do tamtégò drzewa, cobë mógł przëzdrzec 
sã mù blëżi.
B. Żebë të wlôzł na tã górã, to sã mùszisz namãczëc.

C. Cobë të sã naùcził snôżo tańcowac, mùszisz wiele 
czwiczëc.
D. Abë të lepi widzôł, mùszisz szerok òtemknąc òczë. 
E. Òn pòjachôł w górë, cobë mógł tam òdpòcząc òd 
trzôskù gardu.
F. Mùszisz to przeżëc sóm na se, żebë të to zrozmiôł.

b) 
zdania: A, E, F

1

2
w jaczim 
célu?
za czim?

zdania: B, C, D

1

2
w jaczim 
célu?
za czim?

Czwiczenié 5
Przëkładowé òdpòwiescë:
1. Lëdzóm je brëkòwny internet, cobë òni mòglë chùtkò 
nalezc rozmajité wiadła.
2. Abë lëdze mòglë ùtrzëmëwac spòlëznowé kòntaktë, 
òni zwënégùją dostãpné w internece pòrtale. 
3. Internet mòże sã téż przëdac lëdzóm, cobë òni mòglë 
kùpiwac rozmajité zachë bez wëchôdaniô z chëczë. 
4. Dzãka e-mailóm lëdze ju ni mùszą jic na pòcztã, żebë 
pòtemù brifka dostarcził kòmùs jich lëst.
5. Internet je téż brëkòwny lëdzóm, cobë òni mòglë 
wësłac przeléw dëtków na kònto bez jidzeniô do bankù.

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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