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SPRÔW I ADMINISTRACJE

I

2. Szkólny rôczi szkòłowników do kôrbiónczi.
Co to je spisënk? Chcã z wama pògadac ò tim, co 
mòżna spisac i rechòwac. Jak wa mëslita? Mòże 
pòrechùjemë sostrë, bracynów abò psë czë kòtë?
Spisënk tikô rozmajitëch sprawów, a téż na przikłôd 
lëczbë lëdztwa w Pòlsce czë na Kaszëbach.
Bôczënk: ùczniowie mògą téż jic do rozmajitëch 
klasów zrobić wëpëtówkã (szkólny pòwinien tedë 
ùstalëc z jinyma szkólnyma, że tak cos bãdze 
w szkòle). Pò wrócenim do salë ùczniowie prezen-
tëją swòje wëniczi.

Lucyna Sorn Klasë IV-V spòdleczny szkòłë 
(2 ùczbòwé gòdzënë)

Jô jem Kaszëba! – czas spisënkù  
w krótczich czwiczeniach

Céle ùczbë:
•	 wëjasnienié pòtrzebë spisënkù lëdzy,
•	 rozmienié kaszëbsczich sprawów,
•	 bùdowanié òdpòwiedzalnotë za swòjã tatczëznã,
•	 wëchòwanié do pòszónowaniô praw lëdzy,
•	 szëkanié wiédzë w rozmajitëch placach,
•	 rozwijanié jãzëkòwëch ùmiejãtnosców;
Metodë robòtë
prôca z internetã, diskùsjô, aktiwizëjącé czwiczenia
Didakticzné materiałë
mòbilka i przëstãp do internetu, aplikacjô do kòdów 
QR, kôrta robòtë, papiorë i òbrôzk

CYG ÙCZBË
1. Szkólny witô sã z ùczniama i kòżdémù szkòlôkòwi 

dôwô kôrtã robòtë z krziżówką.
Rozrzeszëta krziżówkã, a dowiéta sã, ò czim bãdzemë 
gôdelë na ùczbie.

1) Regionalné karno na nordze Pòlsczi z ùznónym jãzëka.
2) Nazwa kraju, w chtërnym mieszkôsz.
3) Czwiôrti miesąc w rokù.
4) Bùdink, w chtërnym sã ùczisz.
5) Miesąc kaszëbsczich zjazdów.
6) Dzewiąti miesąc rokù.
7) Do czëtaniô.

Òdpòwiescë: Kaszëbi, Pòlskô, łżëkwiat, szkòła, lëpińc, 
séwnik, ksążka

Tutaj może jakaś fotka?

1
2

3
4

5

6

7

Zdrzódło: www.kaszubi.pl
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KlASË IV-V SPÒDlECZNY SZKÒłË

II

3. Szkólny kładze na kòżdi łôwce jeden malënk.
Przëzdrzëta sã na malënk. Przedstôwiô trzë chëczë i lëdzy, chtërny w nich mieszkają. Òpiszëta familie. Chto mieszkô 
w bùdinkù? Kùli lëdzy mieszkô w kòżdi chëczë? Mòżeta wëmëslec miono kòżdi òsobie. 
Terô zrobimë próbã spisënkù! Dofùlujta tôbelkã wedle òbrôzka.

lëdze lëczba
białka
chłop
stark
starka

dzéwczã
knôp
dzecë

wszëtczé białczi 
i dzéwczãta razã

wszëtcë chłopi i knôpi 
razã

znający kaszëbsczi jãzëk

Ùczniowie robią w pôrach. Pòtemù szkólny rôczi do 
głosnégò czëtaniô wëników. 

4. Szkólny òpòwiôdô szkòlôkóm ò spisënkù. 
Nôrodny Pòwszechny Spisënk Lëdzy i Mieszkaniów je 
prowadzony w Pòlsce rôz na 10 lat. W tim rokù téż 
przëpôdô. Zaczął sã 1 łżëkwiata, a kùńc mdze 30 
séwnika. To leżnosc dlô wszëtczich, żebë pòcwierdzëc 
przënôleżnosc do Kaszëbów i wskazac kaszëbsczi 
jãzëk, jaczim gôdô sã doma. 
Òbaczta, jak je reklamòwóny: 

Më, Kaszëbi, mómë òsóbné logò z leżnoscë latoségò spisënkù. 
Mòżeta je òbezdrzëc na starnie www.kaszubi.pl, abò pòd 
kòdã QR:
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KlASË IV-V SPÒDlECZNY SZKÒłË

5. Szkólny rôczi ùczniów do prôcë z logò spisënkù. 
Dofùlujta zdania sparłãczoné z logò spisënkù na Ka-
szëbach:

Czôrny i żôłti òbrôzk człowieka symbòlizëje ……….........
..............................................................................................….. .
Biôłi i czerwòny òbrôzk człowieka symbòlizëje …..........
...........................................................................................……. .
Mòdrô farwa symbòlizëje ..........................................………
….……......................................................................................... .
6. Szkólny zachãcywô szkòlôków do przërëchtowaniô 

ùlotczi.
Kaszëbóm zanôlégô na tim, żebë wëkôzónô w spisënkù 
lëczba Kaszëbów bëła jak nôwikszô. Kaszëbskô wespòlëzna 
i kaszëbsczi jãzëk mdą sã mògłë bëlni rozwijac, jeżlë Ka-
szëbi pòdadzą w spisënkù òdpòwiedzë sparłãczoné z ka-
szëbską identifikacją.  
Wa mòżeta pòmòc i zrobic ùlotkã ò spisënkù dlô waji fa-
milie abò całi gminë.  Wajim zadanim je zaprojektowanié 
ùlotków, żebë zachãcëc lëdzy do spisënkù. Mòżeta namalo-
wac kaszëbsczé symbòle abò kwiatë, wpisac czas spisënkù 
i wëzwëskac hasła:

 
Jo, jô jem Kaszëba!,

Jô gôdóm pò kaszëbskù!
Jô chcã sã rechòwac!

Przikłôd:

7. Szkólny gôdô ò zadanim do zrobieniô doma.
Jakno domôcą robòtã do wëkònaniô wezta so za cél 
pòmòc w spisënkù starce, starkòwi, tatkòwi, mëmce, 
a mòże téż wùjowi i cotce. Pamiãtôjta ò zaznaczenim 
kaszëbsczégò jãzëka, jeżlë gò znają. 

Lucyna Sorn
szkólnô kaszëbsczégò jãzëka w spòdleczny szkòle 
w Mòstach, aùtorka ùczbòwników „Z kaszëbsczim 
w szkòle”. Pisze wiérztë i spiéwczi, jaczé spiéwô razã 
z karnã „Kòsôkòwianie”.

1 łżëkwiata – 30 séwnika 2021

…………………….
…………………….

Zdrzódło: www.kaszubi.pl



NAJÔ ÙCZBA, NUMER 6 (148), DODÔWK DO „PÒMERANII”IV

Aleksandra Dzãcelskô-Jasnoch 

Z wanogą pò Gôchach

Zarô zaczinają sã latné ferie. Niechtërny z nas wëjéżdżają 
z ùczniama na wanodżi, planëjemë téż latny wëpòczink.
Jakno wstãp do ùstaliwaniô planów na lato mòżna prze-
prowadzëc kôrbiónkã: 
Òbaczë, co je na òdjimkach i napiszë z drëchama 
plan wanodżi do tëch môlów. Z ksążków i interne-
tu dowiédz sã, gdze leżą ne môlëznë, co jesz mòżna 

tam ùzdrzec i jaczé cekawé wiadła mòżna pòznac  
ò placach przedstawionëch na òdjimkach. 
Wëzwëskùjąc fónkcjã Generatora w aplikacji QR 
Scanner, wëgeneruj kòdë QR do internetowëch star-
nów sparłãczonëch z gôsczima môlama np. ùrzãdama, 
szkòłama, parafiama.
Bùdzeniô sã kaszëbsczi swiądë i wiele redoscë na 
pòstãpnëch stegnach naszi môłi tatczëznë!

Òdjimczi do planu wanodżi

Lesnô Strażnica Tradicji i Patriotizmù m. Bòhatersczich Gôchów pw. Christusa-Òbróńcë kòl Bòrowégò Młëna.

Kòscół pw. sw. Môrcëna z Tours w Bòrzëszkòwach i krziżewô droga.

ÒDJIMCZI DO PlANU WANODżI
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Redakcjô „Naji Ùczbë” żëczi bezpiecznëch i ùbëtnëch latnëch feriów! 
Òb czas wanogów czë rézów zrëchtujta swòjã kòlekcjã òdjimków 
snôżotë nôtërë i skarbów kùlturë materialny Kaszëb. W séwnikù 

pòkôżeta swòje òdjimczi drëchóm i szkólnym, a mòże bãdze je mòżna 
zawiesëc w klase, a wa òpòwiéta o tëch môlach. 

Do ùzdrzeniô!

Kòscół pw. sw. Katarzënë Aleksandrijsczi i pòmnik na 
wdôr biôtczi pòd Widnã, Szlachecczé Brzézno.

Jezoro Gwiôzdë kòl Bòrowégò Młëna.

Prziroda na Gôchach.

Òdjimczi: A. Dzãcelskô-Jasnoch

Aleksandra Dzãcelskô-Jasnoch
szkólnô kaszëbsczégò i anielsczégò jãzëka w czersczich 
szkòłach. Wespółrobi w redakcji cządnika „Pomerania”. 
Nôleżniczka Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. 

ÒDJIMCZI DO PlANU WANODżI
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DZECNÉ ZABAWË

Piecze mëszka plińce, piecze,
temù dô do misczi,

temù prost do gąbczi,
temù òsta néżczi,

ten zôs wòli kùpczé, 
temù dała zupczi,

sama zjadła krëpczi.
 

Tomôsz Fópka 
Zdrzódło: Kaszubski śpiewnik szkolny, pod red. Witosławy Frankowskiej, Gdynia – Wejherowo 2016, s. 12-13. 

tutaj nuty do piosenki

Paùlëna Wãserskô

Piecze mëszka plińce

 

 

Zabawa
Szkólny mô na głowie wiôlgą kùcharską czôpkã, a na 
gãbie wëmalowóné wąsë i nosk jak ù mëszczi. W jedny 
rãce trzimô drewnióną płaską łëżkã, a w drëdżi panewkã 
do pieczeniô plińców. Szkólny to je kùchôrz, co piecze 
plińce. Szkòlôcë razã ze szkólnym sedzą na tëpichù we 
wiôldżim kòle. Wstãpnym dzélã zabawë je pòspólné 
zrobienié papiorowëch kùcharsczich czôpków tak, cobë 
kòżdé dzeckò miało swòjã.
Szkólny wskazëjącë na rekwizytë pòwiôdô na czim mdze 
zanôléga zabawa, a tej kładzë je przed sobą i zaczinô 
spiéw z pòkazywanim. Jednã rãkã pòdnôszô do górë 
i spiéwającë piesniczkã, drëgą chwôtô za régą kùńce 
swòjich pôlców.  

Tak tej na słowa:

• Piecze mëszka plińce, piecze – szkólny pòkazëje, 
jak piecze plińce na panewce,

• temù dô do misczi – szkólny cygnie za czikca,
• temù prost do gąbczi – szkólny cygnie za 

wskazëjący pôlc,
• temù òsta néżczi – szkólny cygnie za westrzédny pôlc,
• ten zôs wòli kùpczé – szkólny cygnie za serdeczny pôlc,
• temù dała zupczi – szkólny cygnie za nômniészi pôlc,
• sama zjadła krëpczi – szkólny pòkazëje, jakbë 

jôdł krëpczi.

Ùczniowie pòkazëją razã ze szkólnym. Czej szkólny 
skùńczi spiewac piesniczkã, przekazëje dali panewkã 
i łëżkã nôblëższémù szkòlôkòwi. Ùczéń òblôkô swòjã 
czôpkã i spiéwô piesniczkã. Przë tim wskazëje na 
wszësczé pôlce ù swòji rãczi. Czej skùńczi przekazëje 
rekwizytë dali, w ten spòsób wszëscë szkòlôcë bãdą 
mielë leżnosc zaspiewac nã spiéwkã. 

Pòtemù szkòłownicë dobiérają sã w pôrë, spiéwają 
spiéwkã i cygną za pôlce swòjégò drëcha. Pózni bãdze 
zmiana i ùczniowie szëkają so jiny pôrë. Taką zmianã 
mòże zrobic czile razy. 

Paùlëna Wãserskô
lubòtniczka kaszëbsczégò jãzëka. Jidącë kaszëbsczima 
stegnama tańcëje, spiéwô i baro lubi bawic sã z dzôtkama. 
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GRAMATIKA

Zdania òkòlnikòwé spòsobù – są zdaniama 
pòdrzãdnyma, jaczé zastąpiwają òkòlnik spòsobù 
nadrzãdnëch zdaniów. Òdpòwiôdają òne téż na te same 
pëtania, co òkòlniczi spòsobù, tj.: jak?, w jaczi spòsób? 
Colemało zdania òkòlnikòwé spòsobù są sparłãczoné 
z nadrzãdnyma zdaniama za pòmòcą wzglãdnégò za-
miona jak. Mòżlëwé je téż ùżëcé w ti fùnkcji wzglãdnëch 
zamionów: jakbë, jak czejbë abò wiążënów: że, żebë, 
cobë, abë, bë.

Przëkładë zdaniów pòdrzãdno zesadzonëch òkòlnikòwëch 
spòsobù:

1 nadrzãdné                                                             2 pòdrzãdné
Słuńce z wësoczégò nieba tak rozswiécëło całé pòle, że na-
wetk nômizerniészi bączk w rowie mógł so plecë rozegrzôc. 

(A. Majkowski, Żëcé i przigòdë Remùsa)
1

2
jak?

1 pòdrzãdné               2 nadrzãdné
Jak më so to żëczimë, tak to doch nie je.

(A. Budzisz, Gbùr a szlachcëc)

1

2
jak?

Czwiczenié 1
Wëbierzë z ramczi zamiona abò wiążënë i wpiszë je 
w pùstëch placach tak, cobë pòwstałë kaszëbsczé przësło-
wia. Pòdsztrëchnij pòdrzãdné zdania.

jak, jakbë, że, żebë

Jemù tak gãba lôtô, …..............………. bëła strëszim masłã 
wësmarowónô.
Zrób tak, .................................…………. lës kùr nie chwôtôł.
…...................................………… òrganë nastrojisz, tak grają.
Tak sã bòji, ………....................……… ledwò na nogach stoji.

Czwiczenié 2
Dopasuj pòdóné z lewi i z prawi stronë składowé zda-
nia tak, cobë pòwstałë kaszëbsczé przësłowia. Pòstãpno 
pòdsztrëchnij wszëtczé pòdrzãdné zdania.

A Jak sobie chto 
pòsceli,

I żebë wilk béł 
najadłi, a òwca całô.

B Jak wnet 
przëszło,

II jak le mòże.

C Tak rób, III tak gôdô.
D Trzeba tak robic, IV tak wnet pùdze.
E Kòżdi ùcwierdzô 

swòje chëczë,
V cobë jeden drëdżémù 

nie szkòdzëc.
F Jak chto 

rozmieje,
VI tak sã wëspi.

Czwiczenié 3
Dofùluj zdania pòdónyma zamionama i wiążënama tak, 
cobë ùsadzëc zesadzoné zdania. W ùtwòrzonëch zesa-
dzonëch zdaniach wstawi rozczidniczi i pòdsztrëchnij 
pòdrzãdné zdania.

tak – cobë, tak – jak czejbë, tak – że, jak – tak, jak – tak, 
tak – jakbë

Wëzdrzisz ……............………… të béł baro zmarachòwóny.
…….............….. bëło czedës ….......................………. je i terô.
Gôdôsz ……….............................……. drãgò cebie zrozmiec.
Mùszimë sã zachòwëwac …………………. nick sã nie stało.
Ùczë sã …........................……………. të wszëtkò zapamiãtôł.
……............……..  òna so ùdbała …............………. téż zrobiła.

Pòdsztrëchniãté zdania w Czwiczeniach 1, 2, 3 są 
pòdrzãdnyma zdaniama ………….......…….........…., chtërne 
òdpòwiôdają na pëtania: ……………......................................

Czwiczenié 4
a) Dopiszë zdania pòdrzãdné òkòlnikòwé spòsobù.

A. Pioter czuł sã tak, ……………........................……………….. . 
B. Mój bracyna wëkònywôł swòje zadania w taczi 
spòsób, …………........................................................…………….. 
C. Òna widzała wszëtkò tak, …................……………………….. 
D. …………………….....................................………, tak pòstãpùj. 
E. Ten pùjk wëzdrzi, …...............…………………………………… . 
F. ……………….........................…………….., tak to zrealizowôł.

b) Dopasuj zapisóné wëżi zdania do nôslédnëch schematów.
zdania: ………......................................………………………………..

1

2
jak? 
w jaczi
spòsób?

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

1

2
jak? 
w jaczi
spòsób?

Hana Makùrôt-Snuzëk

Zdania pòdrzãdno zesadzoné òkòlnikòwé spòsobù
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GRAMATIKA

Czwiczenié 5
Ùżiwającë leno zdaniów pòdrzãdno zesadzonëch òkòlnikòwëch 
spòsobù, ùsadzë przëkładowi Dekalog bëlnégò człowieka.

DEKALOG BËLNÉGÒ CZŁOWIEKA
1. …………………………………………………………………………………
2.  ……………………………………………………………….………………
3. …………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………
6. …………………………………………………………………………………
7. ....………………………………………………………………….…………
8. …………………………………………………………………………………
9. …………………………………………………………………………………
10. ………………………………………………………………………………

Òdpòwiescë

Czwiczenié 1
Jemù tak gãba lôtô, jakbë bëła strëszim masłã wësma-
rowónô.
Zrób tak, żebë lës kùr nie chwôtôł.
Jak òrganë nastrojisz, tak grają.
Tak sã bòji, że ledwò na nogach stoji.

Czwiczenié 2
A VI, B IV, C I, D V, E II, F III

Jak sobie pòsceli, tak sã wëspi.
Jak wnet przëszło, tak wnet pùdze.
Tak rób, żebë wilk béł najadłi, a òwca całô.
Trzeba tak robic, cobë jeden drëdżémù nie szkòdzëc. 
Kòżdi ùcwierdzô swòje chëczë, jak le mòże.
Jak chto rozmieje, tak gôdô.

Czwiczenié 3
Wëzdrzisz tak, jakbë të béł baro zmarachòwóny.
Jak bëło czedës, tak je i terô.
Gôdôsz tak, że drãgò cebie zrozmiec.
Mùszimë sã zachòwëwac tak, jak czejbë nick sã nie stało.
Ùczë sã tak, cobë të wszëtkò zapamiãtôł.
Jak òna so ùdbała, tak téż zrobiła.

Pòdsztrëchniãté zdania w Czwiczeniach 1, 2, 3 są 
pòdrzãdnyma zdaniama òkòlnikòwima spòsobù, chtër-
ne òdpòwiôdają na pëtania: jak?, w jaczi spòsób? 

Czwiczenié 4
a) Przëkładowé òdpòwiescë:

A. Pioter czuł sã tak, że chcało mù sã płakac.
B. Mój bracyna wëkònywôł swòje zadania w taczi 
spòsób, jak béł naùczony.
C. Òna widzała wszëtkò tak, jakbë zdrzała przez za-
dôczałą rutã.

D. Jak tobie radzą starszi, tak pòstãpùj.
E. Ten pùjk wëzdrzi, jakbë spôł. 
F. Jak òn wszëtkò miôł zaplanowóné, tak to zrealizowôł.

b) 
zdania: A, B, C, E

1

2
jak? 
w jaczi
spòsób?

zdania: D, F

1

2
jak? 
w jaczi
spòsób?

Czwiczenié 5
Przëkładowé òdpòwiescë:

DEKALOG BËLNÉGÒ CZŁOWIEKA
1. Pòstãpùj wiedno tak, cobë të sã niczegò ni mùszôł 
sromac.
2. Miéj starã wszëtkò robic tak, jak rozmiejesz nôlepi.
3. Gadôj w taczi spòsób, żebë jiny czëlë sã dobrze.
4. Biéj przez żëcé tak, jak przënôlégô.
5. Mëslë ò jinëch lëdzach w taczi spòsób, cobë jich nie 
krziwdzëc.
6. Robi tak, żebë i tobie, i jinym lëdzóm bëło dobrze.
7. Gadôj tak, cobë w twòjich słowach bëła leno prôwda.
8. Miéj starã pòstãpòwac tak, cobë nicht nigdë przez ce-
bie nie płakôł.
9. Ò jinëch lëdzach wëpòwiadôj sã w taczi spòsób, abë 
jich nie ùrazëc.
10. Zachòwiwôj sã tak, cobë jiny lëdze bëlë przë tobie 
szczestlëwi.
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