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Karolëna Keler

Klasa iv spòdleczny szkòłë
(3 gòdzënë ùczbòwé: 1 w szkòłowi jizbie i 2 w kùchni)

Wanożimë pò kaszëbsczich szmakach:
Je wôrt żdac na wilijné jestkù!
Céle ùczbë
Ùczéń:
• pòznaje wilijné pòtrawë i spòsób jich przërëchto
waniô,
• wié, jaką jôdã mielë na stołach òb czas Wilëji naszi
przódkòwie,
• przëbôcziwô so, jaczé pòtrawë są dzysô w chëczach
òb czas Gòdów,
• ùczi sã zachòwaniô w kùchni wedle przepisów BHP,
• rozmieje zrobic wilijną pòtrawã,
• pòznaje tekstë sparłãczoné ze swiąteczną jôdą,
• rozmieje przeczëtac pò kaszëbskù wëjimczi tekstów
i na jich spòdlim zrobic cwiczenia.
Metodë robòtë
pòdającô, problemòwô, aktiwizëjącô
Fòrmë robòtë
indiwidualnô, w karnie i z całą klasą pòd dozérã
szkólnégò
Materiałë didakticzné
kôrtë robòtë, kôrtë z przepisama, produktë do gòtowaniô
(z przepisów), tôfla
Bibliografiô
Anna Balcerzak, Potrawy stare i współczesne na każdą
okazję, Gdańsk 2014, s. 21 (tłomaczenié na kaszëbsczi
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Alojzy Nagel, Gwiôzdka biédny Miszë, w: Bôjczi i bôjeczczi,
Gdynia 2011, s. 98.
Wiesława Niemiec, Ò tim, jak przóde lat Kaszëbi warzëlë.
Gawędy o dawnej kaszubskiej kuchni, Łódź 2014, s. 32–33.
Edmund Zieliński, Na ścieżkach wspomnień…, Gdańsk
2009, s. 80 (tłom. na kaszëbsczi K. Keler).
CYG ÙCZBË
WSTÃPNY DZÉL
Łôwczi w szkòłowi jizbie są ùstawioné w kòle abò półkòlu.
1. S
 zkólny (-ô) witô sã z ùczniama blós przez cziwnie
nié głową. Nick nie gôdô. Pòkazëje kôrtkã z zôpisã:
Żebëm mógł (mògła) gadac, mùszita przeńc przez trzë
wëzgódczi.
Kôrtka I
Jaczé zwãczi czuł malinczi Jezësk w swòji kòlibce?
Wëbiérzta 5 òsób z klasë, jaczi to pòkôżą.
Chãtny wëdają òdgłosë: òsła, wòła, kònia, itp.
Kôrtka II
Kògùm widzôł malinczi Jezësk ze swòji kòlibczi?
Naradzta sã i jedna òsoba niech ich wszëtczich wëmieni.
Pò minuce naradë jedna òsoba wëmieniwô: Marija, Jó
zef, Kasper, Melchiór, Baltazôr, zwierzãta.
Kôrtka III
Co bë chcôł zjesc malinczi Jezësk, jeżlëbë widzôł to, co
je ù waju na wilijnym stole? Kòżdi niech wëmieni jedną
ùlubioną wilijną pòtrawã.
Ùczniowie wëmieniwają wilijné jestkù. Pózni szkólny
(-ô) gôdô:
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KLASA IV SPÒDLECZNY SZKÒŁË

Wëzgódczi òdgadniãté, mògã gadac. Dzysô mdzemë gadac, czëtac i pisac ò wilijnëch pòtrawach. Na pòstãpnëch
ùczbach zéńdzemë sã w kùchniowi zalë, bë ùwarzëc przë
pòmòcë wajich starszich grzëbòwą zupã. Piérwi mùszita
jesz òdgadnąc témã ùczbë.
2. Szkólny (-ô) dzeli klasã na 6 karnów. Kòżdé karno do
stôwô kôrtkã z pëtanim, na spòdlim jaczégò mùszi na
lezc pasowné słowò do témë ùczbë.
Szkólny (-ô) gôdô: Wëbiérzta przedstôwcã, jaczi pò
wskôzaniu przez karno pòprawny òdpòwiedzë wpisze na
tôflã słowò z klamrów (nôwiasu).
I
Co je atribùt diôbła?
a) skrzidła [piãkné]
b) wid [słoma]
c) widłë [wôrt]
d) bùksë [bëlno]
II
Jaczé mielë miona królowie, co przëszlë do stajenczi?
a) Kasper, Jan, Stanisłôw [jô]
b) Melchiór, Jan, Baltazôr [wierã]
c) Baltazôr, Józef, Melchiór [mògã]
d) Kasper, Melchiór, Baltazôr [je]
III
Co wskôzało drogã pastuszkóm do stajenczi?
a) gwiôzda [wilijné]
b) drzéwiãta [młodé]
c) ptôczi [stôré]
d) drogòwskôz [wiôldżé]
IV
Czedë òbchòdzymë wilijã Gòdów?
a) 23 gòdnika [w]
b) 24 gòdnika [na]
c) 25 gòdnika [ze]
d) òd 24 do 26 gòdnika [razã]
V
W czim gwiôzdór przënoszi darënczi dlô dzecy?
a) w wãbórkù [robic]
b) w tutce [mëc]
c) w miechù [żdac]
d) w pùdle [bëc]
VI
Pòdług wierzeniów chto w Wilëjã gôdô lëdzczim głosã?
a) kùrë [wieczerza]
b) gùlôczi [renik]
c) drzéwiãta [pôłnie]
d) zwierzãta [jestkù]
Na tôflë mùszą nalezc sã słowa: wôrt, je, wilijné, na,
żdac, jestkù. Z tëch wërazów ùczniowie ùkłôdają téma:
Je wôrt żdac na wilijné jestkù i zapisëją gò w zesziwkach.
ROZWIJNY DZÉL
1. Ùczniowie sedzą w òkrãgù. Szkólny (-ô) rozdôwô
kôrtë robòtë sparłãczoné z wilijną jôdą.
II
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KÔRTA ROBÒTË
Wëjimk 1
Czej na niebie sã ùkôza pierszô gwiôzda, tej Misza, Mrëczk
i Klëszôk i cziledzesąt krôsniãtów sedzało przë wilijny
wieczerzë. Na stole zrobionym z prostëch délów stojała
wiôlgô wëstrojonô danka, a wkół ni bëła jôda. Bëłë tam
sëszoné grzëbë, sëszoné rëbë, rżany chléb i òrzechë. A do
picégò tam béł sok z czôrnëch jagòdów i z pòtrôwniców. To,
co krôsniãta miałë, tim swòjich gòscy ùrôczałë.
Wëjimk 2
Ò smrokù wpôdł Jónk do kùchni, że ùkôzała sã gwiôzda.
Wszëtcë, wëspół z sąsadama, wëszlë jesmë bùten, bë jã
ùzdrzëc. Bëła to gòdzëna czwiôrtô pò pôłniu. Gwiôzda bëła
jesz bladëchnô, ale bëła. Sadlë jesmë do stołu. Brzadowô
zupa, rëbë w galarece, klósczi z makã i sledze w òcce. Nick
mie nie szmakało. Tak baro jem bëła przejãtô tim, że za trzë
gòdzënë pùdzemë na Gwiôzdkã.
Wëjimk 3
Ò Wilëji na Kaszëbach przed wòjną mòże rzeknąc, że bëła
skrómnô. Nié we wszëtczich domach łómelë sã òpłatkã. To
ksãża wprowadzëlë ten zwëk. (…) Jôda robionô na swią
teczny stół mùszała składac sã z zôrnów zbòżô, makù, mio
du, òrzechów, grzëbów, szabelbónu, bòbù, brzadu i gwësno
rëbów. (…) Wãgòrz zasolony, slédz, szprotë bëłë przede
wszëtczim ù rëbôków. Jinszima pòtrawama szëkòwónyma
na Wilëjã na Élsczim Półòstrowie bëłë krëlczi, to je bùlwë
w skòrëpach z solonym wãgòrzã, zupa brzadowô z krëpama
(mòże téż bëc z klóskama), chléb z syropã, słodkòscë z grizã
i sokã i młodzowi kùch. (…) Na Gòdë pieklë téż specjalné
kùszczi, tak zwóné panczi lub kraczałë. Bëłë to sztaturë ò
sztôłcë zwierzãtków, gwiôzdków, serc, miesąca.
Wëjimk 4
Czedë nadeszła Wilëjô, mëma gòspòdarzëła przë kùchni,
bë cos przërëchtowac na wieczerzã. Doma bëło biédno,
ale mëma pòtrafia z niczégò wëczarzëc smaczné jestkù.
(…) Na wilijną wieczerzã bëła brzadowô zupa, slédz w òcce
i bùlwë, nôczãscy w skòrëpach – pùlczi. Biédno i pòstno,
ale redosno.

2. Ùczniowie w dwùpersonowëch karnach czëtają
wskôzóné tekstë i robią do nich czwiczenia.
Czwiczenié 1
Dobierzë do kòżdégò wëjimkù ùtwórcã i titel.
Ùtwórca

Titel

Numer wëjimka
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Anna Łajming, Dzieciństwo
Wiesława Niemiec, Ò tim, jak przóde lat Kaszëbi warzëlë.
Gawędy o dawnej kaszubskiej kuchni
Alojzy Nagel, Gwiôzdka biédny Miszë
Edmund Zieliński, Na ścieżkach wspomnień…

Kùchôrz: ……………………………………………………………...…….

Czwiczenié 2
Wëpiszë z tekstów pò jednym przikładze jôdë
i przetłomaczë ji nazwã na pòlsczi jãzëk.

Kùchôrz: ……………………………………………………………...…….

Wëjimk

Jôda
pò kaszëbskù

Jôda pò
pòlskù

1
2
3
4

Czwiczenié 3
Kùchôrz i ùczéń pòtikają sã w krómie. Ò czim i jak mògą
gadac? Ùłóżta krótczi dialog sparłãczony z ùwarzenim
dlô waju wilijnégò jestkù. Jedna òsoba niech mdze
kùchôrzã, drëgô ùczniã.
Kùchôrz: ……………………………………………………………...…….

Ùczéń: ……………………………………………………….……………...
Kùchôrz: ……………………………………………………………...…….
Ùczéń: ……………………………………………………….………………
Ùczéń: ………………………………………………………….……………...
3. S
 zkólny (-ô) prosy karna ò òdczëtanié òdpòwiedzów
z kôrtów robòtë. Czwiczenié 3 ùczniowie prezentëją
przed szkólnym (-ą) i jinszima ùczniama na wëstrzódkù
zalë.
4. S
 zkólny (-ô) kôrbi z ùczniama ò jôdze, jakô je w jich
chëczach òb czas Gòdów.
5. N
 a môłëch kôrtkach ùczniowie malëją trzë produktë,
jaczé mòże nalezc w jich ùlëdónym swiątecznym
jestkù. Na drëdżi stronie piszą pò kaszëbskù nazwã
pòtrawë. Pózni wszëtcë sôdają w òkrãgù i szkólny (-ô)
wëbiérô pòstãpno tëch, co mdą pòkazëwac stronã
swòji kôrtczi z produktama. Chto òdgadnie, jakô to
jôda, pòkazëje swòje produktë do òdgadniãcô, ò jaką
jôdã chòdzy.

Ùczéń: ………………………………………………………….……………...
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II
6. Pò zapòznaniu z przepisama BHP szkólny (-ô)
z ùczniama i starszima do pòmòcë pòtikają sã
w kùchniowi zalë, bë ùwarzëc grzëbòwą zupã.
7. Ùczniowie wedle swòjégò ùpòdobaniô dzelą sã na
3 karna (pò 4–5 òsób). Nôlepi miec w kòżdim karnie
starszégò do pòmòcë.
8. Szkólny (-ô) rozdôwô kòżdémù karnu kôrtã z przepisã
do ùwarzeniô zupë.

KÙŃCOWI DZÉL
Wszëtcë szmakają wilijné jestkù. Pòzni kòżdi dostôwô
môłą kôrtkã, na jaczi wpisëje, co mù nôbarżi pasowa
ło abò nie pasowało òb czas warzeniô. Wszëtcë czëtają
głosno, co napiselë, i kôrbią na ten temat ze szkólnym
(-ą) i starszima.
ÒDPÒWIEDZË
Czwiczenié 1

Kôrta z przepisã

GRZËBÒWÔ ZUPA
(pòdług przepisu Anë Balcerzak)
Produktë
½ kg prôwdzëwëch grzëbów, 2 litrë wëwaru z gnôtów,
2 marchwie, 1 piotrëszka, 3–4 bùlwë,
2–3 łëżczi smiotanë krémówczi, sól, pieprz
Do gòtëjącégò sã wëwaru dodac pòcãtą w kòstkã marchiew i
piotrëszkã. Gòtowac jesz kòl 30 minut. Pózni dodac pòrzniãté
grzëbë i bùlwë i dali warzëc, aż bùlwë mdą mitczé. Na kùńc
zabielëc zupã smiotaną i doprawic do szmakù.

Ùtwórca

Titel

Alojzy Nagel
Anna Łajming
Wiesława Niemiec

Gwiôzdka biédny Miszë
Dzieciństwo
Ò tim, jak przóde lat Kaszëbi
warzëlë. Gawędy o dawnej
kaszubskiej kuchni
Na ścieżkach wspomnień…

Edmund Zieliński

Numer
wëjimka
1
2
3
4

Czwiczenié 2
Na przëmiar:
Wëjimk

Jôda pò kaszëbskù

Jôda pò pòlskù

1

sok z czôrnëch jagòdów

sok z czarnych jagód

2

brzadowô zupa

zupa z suszonych owoców

3

młodzowi kùch

drożdżówka

4

slédz w òcce

śledź w occie

9. Ùczniowie pòd dozérã szkólnégò (-y) przërządzają
pòtrawã. Jich zadanim je przërëchtowac dlô kòżdi
òsobë môłą pòrcjã do òszmakaniô.

Kaszubskie Bajania to spòlëznowô kampaniô realizowónô przez Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié i Radio Gduńsk. Pòwsta òna z mëslą ò dzecach, żebë ju òd nômłodszich lat pòznôwałë
kùlturową spôdkòwiznã Kaszub. Jednym z célów
kampanii je pòdniesenié w spòlëznie swiądë tegò,
jak wiôldżé znaczenié mô czëtanié dzecóm.

IV
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Teréza Bronk

Jidą Gòdë! – jigrë i cwiczënczi
Céle ùczbë
Ùczéń:
• znaje słowa sparłãczoné z Gòdama,
• znaje gòdowé zwëczi i tradicje,
• wié, jak nôleżi sã przëszëkòwac do wilijny wieczerzë,
• rozmieje spiewac wëbróną kòlãdã,
• rozmieje céchòwac wedle mòdła,
• rozmieje òdpòwiadac na pëtania szkólnégò.
Metodë robòtë
kôrbiónka, problemòwô, aktiwizëjącô
Fòrmë robòtë
indiwidualnô, w pôrach, w karnie

CYG ÙCZBË
WSTÃPNY DZÉL

1. Szkólny (-ô) witô ùczniów słowama:
Wszëtcë są, witóm waji.
Zaczinómë, je ju czas.
Jem jô, jes të,
jeden, dwa, trzë.
2. Szkólny (-ô) rozdôwô kòżdémù szkòlôkòwi ukłô
dónkã i wszëtcë ùkłôdają z pocãtëch dzélów òbrôzk,
na jaczim je betlejemsczi kùmk.

Materiałë didakticzné
Ùkłôdónka (puzzle), pamiãcowô gra (memory), mòdła
dwùch malënków: gwiôzdór i gòdowé òzdobë na
dankã, platka z kòlãdama, dwie wiôldżé
kôrtczi np. bristol, kòstczi do grë
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3. Szkólny (-ô) sã pitô ùczniów, ò czim wedle nich dzys
bãdze gôdka na ùczbie, a òni òdpòwiôdają, że ò
swiãtach Bòżégò Narodzeniô. Szkólny (-ô) tłóma
czi, że jinszą nazwą tëch swiãt są „Gòdë” i zapisëje
temat na tôflë: „Jidą Gòdë!”, a szkòlôcë zapisëją gò
w swòjich zesziwkach.
ROZWIJNY DZÉL
4. Szkólny (-ô) rozdôwô òbrôzczi do pamiãcowi grë (memory). Ùczniowie w pôrach mùszą nalezc wszëtczé
pôrë, tj. pòdpis i pasowny malënk, jaczé są sparłãczonë
z Gòdama. Dobiwô ta pôra ùczniów, jakô bãdze miała
nôwicy nalazłëch pôrów. Czwiczenié mòże pòwtarzac
wiele razy.

swiéczka

gwiôzda

lińcuch

kùgla

aniółk

swiéczka

VI
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5. Szkólny (-ô) kôrbi ze szkòlôkama ò Gòdach:
a) C
 zedë òbchôdómë Gòdë – Swiãta Bòżégò Naro
dzeniô?
b) N
 a wdôr jaczégò wëdarzeniô òbchôdómë to
swiãto?
c) Jak szëkùjemë sã do Gòdów?
d) C
 o to je „Wilëjô (Wiliô)”? Jak rozmiejeta słowò
„Wilëjô”?
e) Czedë rozpòczinómë wilijną wieczerzã?
f) Jaczé pòtrawë są na wilijnym stole?
g) Dlôcze 12 pòtraw pòwinno bëc na wilijnym stole?
h) Co robimë w Gòdë?
i) Z kim sã pòtikómë w nen gòdowi czas?
6.	Szkólny (-ô) dzeli ùczniów na dwa karna. Jedno
karno bãdze céchòwało gwiôzdora, a drëdżé kar
no gòdową dankã. Szkólny (-ô) rozdôwô mòdła
òbrôzków i tłómaczi czwiczenié.
Kòżdé karno dostôwô swòje mòdło, wiôlgą kôrtkã i jednã
kòstkã do grë.
Karno, chtërno céchùje na kôrtce dankã, szmërgô kòstką.
Czej bãdzeta mielë wëszmërgniãté na kòstce np. jedno
òczkò, tej céchùjta jednã z szesc pòdónëch danków. Czej
bãdą sztërë òczka, tej mùszita wëbrac jednã z pòdónëch
òzdobów.

KLASË I–III SPÒDLECZNY SZKÒŁË / GRAMATIKA

Karno, jaczé céchùje gwiôzdora, mô përznã jinszé zadanié. Nôpierwi razã mùszita wëbrac, co nacéchùjeta jakno
pierszé, np. czôpkã. Czej ù waji bãdze wëszmërgniãté np.
szesc òczków, to céchùjta tã czôpkã, jakô je pòd tim numrã
òczków.
Pò wëkònanim zadaniô kòżdé karno pòkazëje swòjã
robòtã i òpòwiôdô, jak je wëstrojonô danka i jak wëzdrzi
gwiôzdór.
Na przëmiar. Pierszé karno: Na naszi dance je piãc kùglów
i lińcuch... Mómë namalowóné kùglã i swiéczkã... Drëdżé
karno: Nasz gwiôzdór mô wąsë i brodã... Gwiôzdór mô
czôpkã na głowie...
Pò skùńczenim òpisywaniô szkólny (-ô) wiészô robòtë
ùczniów na klasowi gazétce.
KÙŃCOWI DZÉL
7.	Ùczniowie sedzą w krãgù na wëscélôkù. Kòżdi
szkòlôk dostôwô piãc farwnëch gwiôzdków, na
chtërnëch sóm pisze pòznóné na ùczbie słowa. Na
jedny gwiôzdce nót je zapisac blós jedno słowò.
Szkólny (-ô) mònitorëje robòtã, a pò skùńczenim za
daniô rôczi ùczniów do òdczëtiwaniô swòjich sło
wów. Na kùńc wszëtcë razã ze szkólnym (-ą) skléjają
gwiôzdczi, twòrząc lińcuch, i wiészają gò na klasowi
dance.
8.	Na kùńc ùczbë wszëtcë razã spiéwają kolãdã, np.
„W stajeneczce narodzoné”.

Hana Makùrôt

Gramatika

Przëczasnik

Przëczasnik – to part mòwë, jaczi w zdanim stoji przë
czasnikù i je jegò òkreslenim. Mòże òznaczac môl, czas, ôrt,
cél, przëczënã abò zastrzegã aktiwnoscë. Przëczasnik nie
òtmieniwô są i òdpòwiôdô na pëtania: jak?, gdze?, czedë?

Czwiczenié 1
Wpiszë do tôflë pòdóné przëczasniczi: dalek, wczasni,
bëlno, wczora, niżi, widno, dôwno, bùten, stôro

przykłady, z 1 podkreślonym i pogrubionym słowem
oraz pytaniem dokładnie POD nim mają być zapisane
obok siebie, w 3 kolumnach, żeby się dużo tekstu
zmieściło na stronie

przëczasniczi
jak?

gdze?

czedë?

Przëmiôrë przëczasników
Agnés chùtkò sã òblékô.
jak?
Òn mieszkô dalek.
gdze?
Witro jedzemë na wanogã.
czedë?

Czwiczenié 2
Pòdsztrëchnij przëczasniczi w pòdónym fragmence.
Dzysô wszëtcë mają kòmórkòwé telefónë, czasã pò
kaszëbskù pòzéwóné szaùertelefónama abò mòbilkama.
Z taczégò mądrégò a baro pòtrzébnégò aparatu mòże
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so jeden do drëdżégò wiadła, to je sms-ë wëséłac. Nót
je na klawiaturze „wëstukac” czile słów, wcësnąc knąpa
„sélôj”, a ju wiadło flot wãdrëje do drëdżégò człowieka.
Nic nowégò to tak pò prôwdze nie je, bò waju przódkòwie
téż sprzãt do sélaniô sms-ów mielë. Nie béł òn zrobiony
z żelôza a plastikù jak dzysôdniowé telefónë, leno béł
drzewiany. Terô tak cos mòże blós w mùzeùm òbaczëc,
a zwie sã nen starodôwny sms: klëka abò kòzeł.
(Rómk Drzéżdżón, Stôré a nowë, [w:] tegòż, Kòmpùtrowé
krôsniã. Pòwiôstczi i wiérztczi dlô dzôtków, Gdiniô 2010,
s. 9–11).
Ùsôdzanié przëczasników òd znankòwników
Wikszi dzél przëczasników pòchôdô òd znankòwników.
Tegò ôrtu przëczasniczi są ùrôbióné przez dodanié
zakùńczenia -o (-ò) abò rzadzy -e.
Wôrt je wëmienic tu czile przëkładów:
cepłi – cepło; lëchi – lëchò; wiesołi – wiesoło; biôłi –
biôło; dobri – dobrz; złi – zle
W kaszëbsczim jãzëkù fùnkcjonëją téż przëczasniczi,
jaczé ni mają kùńcowégò -o (-ò); mògą bëc òne ùżiwóné
zamieniwno z fòrmama ze zwãkã -o (-ò) na kùńcu, np.:
dalek / dalekò; głãbòk / głãbòkò; szerok / szerokò;
wësok / wësokò
Colemało ùżiwóné są téż przëczasniczi, jaczé nie
pòchôdają òd znankòwników:
• domôcé kaszëbsczé przëczasniczi: dzysô, latos, łoni,
wczora, wieczór, witro, nazôd, baro, czasã, nierôz,
terô, zarô, nocą, stroną, pòmalë, wiedno, pierwi,
doma, dodóm, do tëłu, òd razu, wkół, wprzódk; òb
dzéń, òb lato, òb noc, òb zëmã, òb zymk,
• przëczasniczi zapòżëczoné z miemczëznë, są to
m.jin.: dëcht, dichtich, drist, fest, fejn, frësz, karsz.
Czwiczenié 3
W jaczim karnie słowów òstałë pòdóné leno przëczasniczi
pòchôdającé òd znankòwników, a w jaczim są leno te, jaczé
òd nich nie pòchôdają?
a) witro, mòckò, niedalek, długò
b) snôżo, bëlno, chùtkò, dobrze
c) nazôd, zarô, wkół, fest
d) zëmno, pózno, doma, grëbò
Czwiczenié 4
Dopiszë znankòwniczi do pòdónëch przëczasników. Jeżlë je
to niemòżlëwé, pòstôw sztriszk.
wësok – .....................................
mądrze – ....................................
dzysdnia – .................................
pòsłëszno – ................................
baro – .........................................
rëchło – ......................................
fest – ..........................................
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Czwiczenié 5
Wëpiszë z pòdónëch przësłowiów przëczasniczi. Pò
dsztrëchnij te, jaczé nie pòchôdają òd znankòwników, a do
pòòstałëch dopiszë pasowné znankòwniczi.
Co môsz zrobic witro, zrób dzys.
Lepi długò, a bëlno.
Dobrze je tam, gdze nas ni ma.
Chto wësok sã wspinô, ten niskò spôdô.
Chto chùtkò gôdô, kąsy sã w jãzëk.
Czwiczenié 6
Òd pòdónëch znankòwników ùtwórz przëczasniczi i dofùluj
nima pòdóny tekst: mòcny, snôżi, chãtny, czãsti, òsoblëwi.
Kaszëbë to region ............................ òdwiedzywóny
przez turistów. Je tuwò ..............................
przede
wszëtczim z pòzdrzatkù na pëszné krôjòbrazë: mòrze,
jezora, grzëpë, lasë. W regionie tim mieszkô lëdztwò
....................... zrzeszoné ze swòją mòwą. Kaszëbi mają
...................... czekawé tradicje, jaczé są dozéróné tuwò
òd wieków. Je to baro bëlny môl, dlôte rok w rok jô téż
............................ tuwò jadã.
ÒDPÒWIESCË:
Czwiczenié 1
jak?
bëlno
widno
stôro

przëczasniczi
gdze?
dalek
niżi
bùten

czedë?
wczasni
wczora
dôwno

Czwiczenié 2
Przëczasniczi, jaczé nót bëłó pòdsztrichnąc w teksce: dzysô, czasã,
baro, flot, terô.
Czwiczenié 3
Karno, w jaczim są leno przëczasniczi pòchôdającé òd znankòwników:
b.
Karno, w jaczim są leno przëczasniczi niepòchôdającé òd znankò
wników: c.
Czwiczenié 4
wësok – wësoczi
mądrze – mądri
dzysdnia – –
pòsłëszno – pòsłëszny
baro – –
rëchło – rëchłi
fest – –
Czwiczenié 5
Przëczasniczi, jaczé nót bëło wëpisac i pòdsztrëchnąc: witro, dzys,
długò, bëlno, dobrze, wësok, niskò, chùtkò.
długò – dłudżi
bëlno – bëlny
dobrze – dobri
wësok – wësoczi
niskò – nisczi
chùtkò – chùtczi
Czwiczenié 6
Przëczasniczi, jaczima nót bëło dofùlowac tekst: czãsto, snôżo, mòcno,
òsoblëwò / òsoblëwie, chãtno.
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