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Ùczimë sã pòprawno spiewac kaszëbsczé zwãczi w kòlãdze 
„Dzysô z Betlejem” – czwiczenia sparłãczoné z nôùką wëmòwë**

Szkólny (-ô) przërëchtowùje tekst kòlãdë, jaczi je pòkôzóny z projektora, i gôdô, żebë ùczniowie nôpierwi bôczno 
zdrzelë na słowa zaznaczoné na czerwòno. Szkólny (-ô) tłómaczi, że w nëch słowach mòżemë nalezc „ò” i „ù”. Tu 
szkòlny (-ô) mòże dopòwiedzec, że to sã zwie labializacjô. Gôdô, że czëtómë je jakno [o] i [u] z zaòkrãglenim lëpów 
i dodającë z przódkù [ł]. Nôczãscy gôdô sã, że „ò” czëtómë jakno [łe], a „ù” jakno [łu]. Pòtemù rôczi wszëtczich do 
pòwtôrzaniô i spiéwaniô razã z nim/nią.

Dzysô z Betlejem, dzysô z Betlejem wiesołé nóm wiadło, 
Że matką òstac, że matką òstac, na dzéwicã padło. 

Christus sã rodzy, nas wëswòbòdzy. 
Anielë grają, mãdrcë witają, 
Pasturze spiéwają, bidlãta klãkają... 
Cëda lëdzóm pòznac dają...

W żôrotnym kùmkù, w żôrotnym kùmkù, Syn sã Bòżi rodzy, 
Kò dô Òn prawie, kò dô Òn prawie duńc do nieba krodzy...

Christus sã rodzy... 

Szkólny (-ô) gôdô, żebë ùczniowie terô zdrzelë na słowa zaznaczoné na zelono, w chtërnëch je „ô” i „é”. Szkólny (-ô) 
tłómaczi, że „ô” je to zwãk pòmidzë [o-e-y], le ju nié [y]. Lëpë mùszą bëc zaòkrãgloné. A zwãk „é” je zwãkã pòmidzë 
[i/y – e], le nie je to [e]. Pò miãtczich spółzwãkach szlachùje za [i], a pò twardëch barżi za [y]. Tedë rôczi wszëtczich 
do pòwtôrzaniô i spiéwaniô razã z nim/nią.

Dzysô z Betlejem, dzysô z Betlejem wiesołé nóm wiadło, 
Że matką òstac, że matką òstac, na dzéwicã padło. 

Christus sã rodzy, nas wëswòbòdzy. 
Anielë grają, mãdrcë witają, 
Pasturze spiéwają, bidlãta klãkają... 
Cëda lëdzóm pòznac dają...

W żôrotnym kùmkù, w żôrotnym kùmkù, Syn sã Bòżi rodzy, 
Kò dô Òn prawie, kò dô Òn prawie duńc do nieba krodzy...

Christus sã rodzy... 

Mùzyczny nórcëk
Agnészka Klebba*
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Szkólny (-ô) gôdô, żebë ùczniowie tim razã zdrzelë na słowa zaznaczoné na mòdro. Szkólny (-ô) tłómaczi, że „ã” 
czëtómë jakno [a] nosowé, a „ą” czëtómë czãsto jakno [u] nosowé, bò są to nosowé zwãczi. Wszëtcë pòwtôrzają za 
szkólnym (-ą) i spiéwają razã z nim/nią.

Dzysô z Betlejem, dzysô z Betlejem wiesołé nóm wiadło, 
Że matką òstac, że matką òstac, na dzéwicã padło. 

Christus sã rodzy, nas wëswòbòdzy. 
Anielë grają, mãdrcë witają, 
Pasturze spiéwają, bidlãta klãkają... 
Cëda lëdzóm pòznac dają...

W żôrotnym kùmkù, w żôrotnym kùmkù, Syn sã Bòżi rodzy, 
Kò dô Òn prawie, kò dô Òn prawie duńc do nieba krodzy...

Christus sã rodzy...

Na kùńc wszëtcë ùczniowie spiéwają całą kòlãdã razã ze szkólnym (-ą).

* Aùtorka je sztudérką III rokù kaszëbsczi etnofilologie.
** Nôleżi miec bôczënk na to, że w rozmajitëch dzélach Kaszëb gôdô sã kąsk jinaczi, wôrt pòdczorchnąc to zjinaczenié kaszëbsczi wëmòwë.

Zëmòwé rozegracje
Paùlëna Wãserskô

Céle ùczbë
Ùczéń:

• przëbôcziwô so nazwë zëmòwëch ruchnów,
• pòznaje słowa tikającé sã zëmòwëch spòrtów 

i zôbawów,
• òpòwiôdô swòjima słowama wiérztã z ùżiwanim sło-

wów, chtërne pòkazëją pòstãpstwò wëdarzeniów 
(nôprzód, pòtemù, pózni, na kùńc),

• rozmieje ze słëchù,
• pòznaje wiérztã pt. „Zëmòwé rozegracje” Eùgeniusza 

Prëczkòwsczégò. 

Metodë robòtë

• kôrbiónka (swòbódné wëpòwiescë ùczniów  na te-
mat zëmë i ji charakteristicznëch znanków)

• òbrôzczi (szrëce, pùrdżi, miechë, kùgle…)
• robòta z tekstã (tłomaczenié, òpòwiôdanié, malo-

wanié kòmiksu)
• robòta w karnach
• òpòwiôdanié szkólnégò (przë czwiczeniu z ruchna-

ma)
• zôbawa – kalambùrë

Klasa III i IV spòdleczny szkòłë
(2 gòdzënë ùczbòwé)

Didakticzné pòmòce
• pastë do zãbów
• czôrné kôrtczi
• ruchna (czôpka, szal, bótë, jaka, rãkawice…)
• òbrôzczi z zëmòwima jigrama (kalambùrë) 
• wiérzta pt. „Zëmòwé rozegracje” E. Prëcz kòwsczégò, 
• tôfla

WSTÃPNY DZÉL 

1. Ùczniowie sedzą na swòjich stółkach w kòle. Szkól-
ny zadôwô pëtania: 
a) Wiele mómë cządów rokù? 
b) Chto mie wëmieni jich nazwë? 
c) Jaczi cząd rokù terô mómë? 
d) Co wama sã kòjarzi z zëmą? – np. zëmno, snieżélc, 

sniég, biôło, szrëce, sónczi, pùrdżi, górë, zëmòwé 
ferie, krótczi dzéń… 

2. Szkólny òpòwiôdô tak, żebë szkòlôcë kùńczëlë jegò 
wëpòwiésc. Przë tim mùszi pòkazëwac na se abo 
na przeniosłé ze sobą ruchna. Ne òdpòwiedzë, ja-
czé są zafarwioné na czerwòno, to òdpòwiescë 
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ùczniów, chtërnëch mùszą sã domëslëc z òpòwiescë 
szkólnégò. Ruchna, ò jaczich sã òpòwiôdô, szkólny 
òblôkô na wëbróné òsobë.

Tak, jak wa ju mie pòwiedza, czedë przëchòdzy zëma, bùten 
robi sã (szkólny sã trzãse z zybù)… zëmno. Tedë je nót 
sã cepło (szkólny òblôkô jakã)… òblec. Trzeba włożëc na 
głowã (szkólny trzimô w rãce/ pòkazëje)… czôpkã, a na 
szëjã… szal. Na rãce włożimë… rãkawice, a na nodżi cepłé… 
bótë. 

3. Szkólny gôdô, że czej jesmë ju cepło òblokłi, 
mòżemë jic bùten bawic sã na sniegù. Pòtemù rze-
cze: Terô òbôczimë, jaczé to mògą bëc jigrë. Brëkùjã 
jedny chãtny òsobë. 

Szkólny mô przërëchtowóné szesc òbrôzków. Ùczéń 
abò ùczenka wëbiérô so òbrôzk (nikòmù gò nie 
pòkazëje!) i mùszi, bez gôdczi, pòkazac pòòstałima, 
co je na òbrôzkù.

Szkólny bôczi na jãzëkòwą pòprawnosc. Czej 
ùczniowie wëzgòdną, szkólny twòrzi zdanié. 
Pòtemù szkòlôcë pòwtôrzają: Zëmą mòże… jezdzëc 
na pùrgach (nartach)/ jezdzëc na sónkach/ jezdzëc 
z górë na miechach, jezdzëc na szrëcach, bùdowac 
snieżélca, rzucac sniegòwima kùglama. 
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ROZWIJNY DZÉL

4. Ùczniowie sedzą w łôwkach. Szkólny pisze na tôflë 
témã zajãców: Zëmòwé rozegracje.

5. Szkólny czëtô wiérztã Prëczkòwsczégò pt. „Zëmòwé 
rozegracje”. 

Zëma przëszła, wszãdze biôło,
Dzôtczi z chëczi bùten gnają
Chcą sã pùrgac, że jaż miło, 
Kùgle w rãce ju chwôtają. 

(...)

Staszk wzął szrëce, prosto z ùrzmë
Na stôw zmiarzłi drawò wnëkôł.
Jedną razą nodżi w górze!
Knôpik mô ju sklónkã stłëkłé.

Z wiôldżi górë szëmòt jidze
To na miechach jadą òstro,
Wtim le nodżi w smioce widzec,
Miechë jadą dali bëstro. 

Jank wzął nartë òmëlëcą.
Jedna dłëgszô ò trzë cale.
Z górë pùscył sã z fùl mòcą
Wnet jak bùwrón wëzdrzôł w dôlë. 

Dzôtczi ceszą sã òb zëmã,
W sniegù rôd sã bawią chwatkò,
Smiéchù czasã nie jidze strzëmac, 
A i płacz téż przińdze letkò.

Zëma, zëmã czëc je w lëfce,
Rôd są dzéwczãta, ceszą sã bówcë.
Òbrôz mróz-malôrz robi
Sniég biôłą deką całi swiat zdobi. 

6. Szkólny dzeli ùczniów na sztërë karna. Kòżdé karno 
dostôwô do przetłomaczeniô jednã sztrofkã (pier-
szą, drëgą, trzecą i czwiôrtą z cytowónëch tuwò). 
Szkólny mònitorëje robòtã i pòmôgô. Szkòlôcë 
prezentëją swój tłomaczënk przed pòòstałima kar-
nama. Nôleżnicë jinëch karnów sprôwdzają, czë 
sztrofka je bëlno przetłomaczonô. 

7. Szkólny rozdôwô czôrné kôrtczi i pastë do zãbów 
a pòtemù gôdô: Na tëch kôrtkach, pastą do zãbów, 
proszã zrobic kòmiks, chtëren nama pòkôże wëdarzenia 
z wajich sztrofków. Pózni òpòwiéta ò swòjich malënkach 
za pòmòcą słowów: NÔPRZÓD, PÒTEMÙ, PÓZNI, 
NA KÙŃC. Szkólny zapisëje ne słowa na tôflë.

Wedle sztrofków kòżdi kòmiks bãdze trzeba pòdzelëc na 
trzë abò sztërë dzéle. Òd rozpòznaniô tegò ùczniowie 
mùszą zacząc swòjã robòtã. Czej skùńczą, mùszą sã 
midzë sobą pòdzelëc, chto ò jaczim dzélu òpòwiôdô, tak 
jak przë malowanim. Ni mòże bëc tak, że jedna òsoba 
robi wszëtkò.

8. Ùczniowie prezentëją swòjã robòtã przed jinyma. 
Dobrze bë bëło, żebë ti, co òpòwiôdają, ùżiwalë téż 
mimiczi. Jidze ò to, żebë z pòmòcą wszëtczich, téż 
szkólnégò, stwòrzëc pòspólné òpòwiôdanié, môłi 
téatrzik. Szkólny na sóm kùńc mòże òpòwiedzec te 
sztrofczi wiérztë, nad jaczima òbczas ùczbë nie bëło 
robioné.

KÙNCOWI DZÉL

9. Szkólny rozdôwô wszëtczim pò dwie/ trzë biô-
łé kôrtczi i gôdô: Proszã terô z nëch kôrtków zrobic 
sniegòwé kùgle (szkólny téż). A terô… Zaczinómë snie
gòwą biôtkã! 

Tak, jak bë to wëzdrzało bùten, wszëtcë szmërgają w se-
bie sniegòwé kùgle. 

Wanożimë pò kaszëbsczich szmakach:
Z Nowim Rokã w stronã kùchni òdwôżnym krokã!

Karolëna Keler

Céle ùczbë

Ùczéń:
• pòznaje sylwestrowé i nowòroczné zwëczi,
• pòznaje pòtrawë, jaczé òb zëmã sã warzëło na Ka-

szëbach i spòsób jich przërëchtowaniô,
• wié, jaką jôdã mielë na stołach òb zëmã naszi 

przódkòwie,

(4 gòdzënë ùczbòwé: 2 w szkòłowi jizbie  
i 2 w kùchni)

• ùczi sã zachòwaniô w kùchni wedle przepisów BHP,
• rozmieje zrobic racuchë pòdług przepisu Zytë Górny,
• pòznaje tekstë sparłãczoné z sylwestrã na Ka szë-

bach,
• rozmieje przeczëtac pò kaszëbskù wëjimczi tekstów 

i na jich spòdlim zrobic czwiczenia.
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Metodë robòtë
pòdającô, problemòwô, aktiwizëjącô

Fòrmë robòtë
indiwidualnô, w karnie i z całą klasą pòd dozérã 
szkólnégò

Materiałë didakticzné 
kôrtczi z pòzwama farwów, kôrtë robòtë, kôrtë z przepi-
sama, produktë do gòtowaniô (z przepisów), tôfla

Bibliografiô
Marian Fryda, Gochy, Lipnica 1999, s. 94–96.
Zyta Górna, Książka kucharska Smaki Kaszub, Gdańsk 
2014, s. 113.
Izydor Gulgowski, Kaszubi, Gdynia 2009, s. 72. 
Karolina Keler, Ò sąsôdach, „Stegna” nr 3/2017 [45], s. 9. 
Wiesława Niemiec, Ò tim, jak przóde lat Kaszëbi warzëlë. 
Gawędy o dawnej kaszubskiej kuchni, Łódź 2014, s. 34, 36.  

CYG ÙCZBË

WSTÃPNY DZÉL
Łôwczi w szkòłowi jizbie są ùstawioné w kòle abò w półkòlu.

1.  Szkólny (-ô) witô sã z ùczniama i rozdôwô kôrtczi z na-
zwama farwów: np. mòdri, bruny, czerwiony, biôłi. Kòżdi 
ùczéń dostôwô jednã taką kôrtkã. Na pùsti stro-
nie kôrtczi ùczéń pisze nazwã pòtrawë, jakô mù sã 
parłãczi z farwą z jegò kôrtczi: np. ùczéń wëlosowôł 
farwã biôłą, tej mòże napisac frikasë, abò ùczéń 
wëlosowôł farwã czôrną, mòże tej napisac czôrnina.

Pózni szkólny (-ô) zbiérô wszëtczé kôrtczi i sadô 
z ùczniama w kòle. Wëbiérô pò jedny kôrtce i czëtô 
nazwã farwë i nazwã pòtrawë zapisóną przez ùcznia, 
pòtemù jiny ùczniowie mają rzec, jakô farwa jima sã 
parłãczi z tim jestkù. 

2. Szkólny (-ô) na tôflë pisze słowa i krziknik:
Rok, z, Nowi, w, strona, kùchniô, òdwôżny, krok, !
i gôdô ùcznióm, że chto jakno pierszi wëzdgòdnie témã 
ùczbë, ten dostôwô darënk (np. plus abò bëlnô notka 
w dzénnikù, bómk).

Pòdpòwiedzë:
• słowa mòże òdmieniwac,
• téma mùszi sã rimòwac,
• Rok i krok twòrzą rim i wëstãpùją w nôrzãdzôczu 

pòjedinczi lëczbë,
• pierszi wers mô 3 słowa.

Ùczniowie zapisëją w zesziwkach téma: Z Nowim Rokã 
w stronã kùchni òdwôżnym krokã!

ROZWIJNY DZÉL

I
1.  Ùczniowie sedzą w òkrãgù. Szkólny (-ô) gôdô ùcznióm 

ò rozmajitich zwëkach sparłãczonëch z przińdze-
nim Nowégò Rokù. Jednym z nich bëłë psotë, jaczé 
Kaszëbi robilë w sylwestra.

Szkólny dzeli ùczniów na 3 karna. Kòżdé karno dostôwô 
jinszi lëteracczi wëjimk i do niegò KÔRTÃ ROBÒTË 1. 

KÔRTA ROBÒTË 1

KARNO I
Wëjimk 1:
Lëpińsczi jidze w sylwestra dodóm i widzy, że chłopi cygną 
jaczis wóz. 
– Kògò je ten wóz? – spitôł sã Lëpińsczi.
– A Prądzyńsczégò. 
– To jô jesz wama pòmògã!
Chłopi zacygnãlë wóz na jezoro. Òb noc chwëcył mróz i wóz 
òstôł na westrzódkù jezora.
Lëpińsczémù reno drãgò bëło òczë òtemknąc, ale białka mù 
w tim pòmògła:
– Léón, chtos nama wóz ùkrôdł, na sniegù są szlachë!
Léònowi òczë òtemkłë sã same. W òczodołach jaż placu 
zafelowało, tak gò zabòlało z tegò wëtrzeszczu.
– Wiész të co, Mariczka, jô gwësno gò sóm na jezoro zapchł!
(K. Keler Ò sąsôdach, „Stegna” nr 3/2017 [45] s. 9) 

Zadania:
1.  Do wëjimków przërëchtowac inscenizacje (baro krótczé 

scenczi).
2.  Napisac notatkã do gazétë ò tim, co sã wëdarzëło 

w sylwestrową noc.

KÔRTA ROBÒTË 1

KARNO II
Wëjimk 2:
Czasã wice sylwestrowëch szpòrtowników bëłë òdprôwióné 
pò to, cobë òsmieszëc kònkretné òsobë. I tak wej czile lat pò 
II swiatowi wòjnie, w sylwestrową noc, w westrzódkù jedny 
gôsczi wsë òstawilë przëniosłą zeza stodołë jednégò z môlowëch 
gbùrów nową „wëgódkã”. Na ji dwiérzach, pòd wëcãtim 
serduszkã, pòwiesëlë tôblëcã, jakô pòchôdała z krómù, jaczégò 
gwôscëcél béł wiôldżim przëstojnikã założeniô we wsë wëróbny 
rzesznicë i jednoczasno chcôł – czegò nie krił, òstac ji przédnikã. 
Pò tim wëdarzenim stôł sã òbiektã wiele szpòrtów. 
(M. Fryda, Gochy, s. 95, tłom. K. Keler) 

Zadania:
1.  Do wëjimków przërëchtowac inscenizacje (baro krótczé 

scenczi).
2.  Napisac notatkã do gazétë ò tim, co sã stało w sylwestrową 

noc.
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KÔRTA ROBÒTË 1

KARNO III
Wëjimk 3:
W òstatny dzéń stôrégò rokù knôpi ze wsë mają ze sobą flintë, 
nawetka ti nôstarszi, i strzélają, òglowò w tã stronã, gdze je 
zbòżé, żebë kłosë ùrosłë wiôldżé. Gòspòdëni gòtëje wiôldżé 
klósczi, cobë zbòżé dało wiele brzadu. Rozgrzéwô sã sztëczczi 
òłowiu i rzucô sã je do wòdë. Sztaturë, jaczé sã z òłowiu ùtwòrzą, 
są zôpòwiescą przińdnotë.
(I. Gulgowski, Kaszubi, s. 72, tłom. K. Keler)

Zadania:
1.  Do wëjimków przërëchtowac inscenizacje (baro krótczé 

scenczi).
2.  Napisac notatkã do gazétë ò tim, co sã stało w sylwestrową 

noc.

KÔRTA ROBÒTË 1

KARNO IV
Wëjimk 4:
Òpòwiôdôł mój òjc, jak to w sylwestrową noc, kòl 1934 r., 
w Bòrowim Młinie nieznóny sprôwcë wëprowôdzëlë na pòkrëté 
lodã błotkò wòzë z całi wsë. Pòzmieniwelë w nich kòła, diszle, 
kłonice. Na dodôwk wszëtkò tak mòcno pòplątelë, że przez całi 
pòstãpny dzéń gbùrzë szukalë swòjich wòzów, z jedny stronë 
wiesołi, że młodim szpòrt sã ùdôł, ale pózni corôz barżi nerwés. 
(M. Fryda, Gochy, s. 94, tłom. K. Keler) 

Zadania:
1.  Do wëjimków przërëchtowac inscenizacje (baro krótczé 

scenczi).
2.  Napisac notatkã do gazétë ò tim, co sã stało w sylwestrową 

noc.

2.  Ùczniowie w karnach czëtają wskôzóné tekstë i robią 
do nich czwiczenia.

3.  Szkólny (-ô) prosy karna ò òdczëtanié òdpòwiedzów 
z kôrtów robòtë.

4.  Szkólny (-ô) kôrbi z ùczniama ò sylwestrowëch 
zwëkach przódë a dzysô.

5.  Szkólny (-ô) bierze ùczniów w rézã w ùszłotã przez 
òpòwiescë ò tim, co òb zëmã warzëłë gòspòdënie na 
Kaszëbach, a gòtowałë pò prôwdze z tegò, co miałë 
pòd rãką. Nôchùdzy szło jima ùwarzëc rozmajité 
zupë, dlôte pòstãpné czwiczenia mdą sparłãczoné 
z przepisama na zëmòwé zupë.

6.  Szkólny (-ô) dzeli ùczniów na sztërë karna. Rozdôwô 
kòżdémù karnu KÔRTÃ ROBÒTË 2.

KÔRTA ROBÒTË 2
Brzadowô zupa
Produktë:
wòda, brzôd, smiotana, cëczer, sól, lóné klósczi

Czwiczenié 1
Tłomaczënk na pòlsczi jãzëk nazw produktów do ùwarzeniô 
zupë:
……………………………....................…………………………………………….

Czwiczenié 2
Przë kòżdim zdanim wstaw pasowny numer, cobë bëlną zupã 
ùwarzëc. Przë pierszi czinnoscë 1 itd. 
___ Doprawic smiotaną i cëkrã.
___ Ùgòtowac wëwar z brzadu.
___ Wlôc klósczi do zupë.
___ Zagòtowac i wlôc na talérz.
___ Wëjąc ùgòtowóny brzôd. 

Zupa z òkrasą
Produktë:
wòda, òbòna1, bùlwë, mąka, pieprz, sól

Czwiczenié 3
Tłomaczënk na pòlsczi jãzëk nazw produktów do ùwarzeniô 
zupë:
……………………………....................…………………………………………….

Czwiczenié 4
Przë kòżdim zdanim wstaw pasowny numer, cobë bëlną zupã 
ùwarzëc. Przë pierszi czinnoscë 1 itd.
___ Zôcerkã riwòwac na riwce z wiôldżima òczkama prosto 
do zupë. 
___ Ze szklónczi mączi i wòdë zrobic zôcerkã.
___ Na panewce ùpiec òbònã, a czej zrobi sã mitkô, wrzucëc 
do zupë. 
___ Zagòtowac i wlôc na talérz.
___ Ugòtowac bùlwë w litrze metłi wòdë.

Czwiczenié 5
Napiszta w karnie tekst reklamòwi ti zupë, jaczi mô zachãcëc 
do ùwarzeniô ji doma. 

7.  Szkólny (-ô) prosy przédnika kòżdégò karna, cobë 
wëbrôł jeden produkt: bùlwë, krëpë, swińsczé gnôtë, 
marchiew, cëbùla. Wszëtczé karna mùszą sadnąc 
w òkrãgù i ta òsoba, chtërna sedzy kòl przédnika, 
mùszi dodac jesz jeden produkt, jaczi mòże pasowac 
do przepisu na zupã. Pózni pòstãpny ùczniowie z kar-
na wëmieniwają jesz jinszé produktë do zupë. Przéd-
nik zapisëje pòdóné przez karno produktë. Na kùńcu 
wszëtcë wëmëszlają pòzwã ti zupë, jaką z pòdónëch 
produktów mòże ùwarzëc.

Przikłôd: Przédnik piérszégò karna wëlosowôł krëpë. 
Drëgô òsoba z tégò karna rzecze: gnôtë, trzecô: 
bùlwë, czwiôrtô: szpiek, piątô: kapùsta. Pózni wszëtcë 
wëmëszlają nazwã ti zupë, np. kapùscanô zupa z krëpama, 
zupa z kapùstë z krëpama, kapùscónka z krëpama itd.

II

8.  Pò zapòznaniu z przepisama BHP szkólny (-ô) 
z ùczniama i starszima do pòmòcë pòtikają sã 
w kùchniowi zalë, cobë piec racuchë.
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   9.  Ùczniowie wedle swòjégò ùpòdobaniô dzelą sã na 
karna (pò 4–5 òsób). Nôlepi miec w kòżdim karnie 
starszégò do pòmòcë.

10.  Szkólny (-ô) rozdôwô kòżdémù karnu kôrtã z przepisã 
do zrobieniô racuchów. 

Kôrta z przepisã
 

RACUCHË – pãkaté michałë (pòdług przepisu Zytë Górny)

W niedzelné pòpôłnia piekło sã racuchë (stronama zwóné: ruchanczi, 
nadąsóné, napùchłé plińce, pãkaté michałë) abò wafle, bò przëchôdelë 
gòsce i trzeba jich bëło czims ùraczëc. Te racuchë swiéżé i na cepło 
pòdôwóné, pòsëpóné pùdercëkrã, në i do te, wiadomò, bónkawã  
– jednym słowã: niebò w gãbie. 

Produktë
2½ tasczi mączi, 150 g masła, 3 jaja, ¾ tasczi cëkru, 1 taska mléka, 

50–80 g młodzy, cëczer waniliowi, òléj do pieczeniô

Przërëchtowac młodzowi rozczin. Do mączi dodac cëczer, żôłtka 
i młodzowi rozczin. Casto wërobic. Dodac rozpùszczony tłuszcz i ùbitą 
pianã z biôłtków. Mòcno wërobic i òdstawic do wërosceniô. Tłuszcz 
rozgrzôc na panewce i piec na nim pãkaté michałë.

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

KÙŃCOWI DZÉL

Wszëtcë szmakają pãkaté michałë. Pòzni kòżdi dostôwô 
môłą kôrtkã, na jaczi wpisëje, co mù nôbarżi pasowało 

abò nie pasowało òb czas pieczeniô. Wszëtcë czëtają 
głosno, co napiselë, i kôrbią na ten temat ze szkólnym 
(-ą) i starszima.

ÒDPÒWIEDZË DO KÔRTË ROBÒTË 2 

Czwiczenié 1
woda, suszone owoce, śmietana, cukier, sól, lane kluski

Czwiczenié 2
_1__ Ùgòtowac wëwar z brzadu.
_2__ Wëjąc ùgòtowóny brzôd. 
_3__ Wlôc klósczi do zupë.
_4__ Doprawic smiotaną i cëkrã.
_5__ Zagòtowac i wlôc na talérz.

Czwiczenié 3
woda, okrasa z gęsi, ziemniaki, mąka, pieprz, sól
…………………………………………………………………………….

Czwiczenié 4
_1__ Ugòtowac bùlwë w litrze metłi wòdë.
_2__ Ze szklónczi mączi i wòdë zrobic zôcerkã.
_3__ Zôcerkã riwòwac na riwce z wiôldżima òczkama prosto do 
zupë.
_4__ Na panewce ùpiec òbònã, a czej zrobi sã mitkô, wrzucëc do 
zupë. 
_5__ Zagòtowac i wlôc na talérz.

Dopisënk
1      Wiesława Niemiec pisze w swòji ksążce Ò tim, jak przóde lat Kaszëbi warzële. 
Gawędy o dawnej kaszubskiej kuchni (s. 34), że òbòna to: „rodzaj specjalnej 
okrasy z gęsi, którą szykowano na cały rok. Siekano tasakiem w drewnianej 
skrzyni (kòrëce) mięso gęsie z kością, przeważnie były to skrzydła, uda, korpusy. 
Przesypywano je solą i ubijano ciasno w kamiennych garach. Używano tej 
okrasy do zup, sosów, jajecznicy, jako smarowidła do chleba. Posiekane kości 
nie przeszkadzały, po prostu usuwano je podczas jedzeniaˮ.
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W kaszëbsczim jãzëkù ùtwòrzoné òd znankòwników 
przëczasniczi, tak jak znankòwniczi, mògą bëc 
stãpniowóné. Przëczasniczi, jaczé są zakùńczoné na 
-o (-ò), -e, mają trzë stãpnie:

• równy stãpiéń, np. cepło, cëchò, mądrze, 
• wëższi stãpiéń, np. cepli, cëszi, mądrzi,
• nôwëższi stãpiéń, np. nôcepli, nôcëszi, nômądrzi.

Wëższi stãpiéń w kaszëbsczim jãzëkù mòże bëc 
twòrzony nôslédno:
• prosté stãpniowanié – do przëczasnika w równym 

stãpniu dodôwô sã zakùńczenié -i (-y), np. chùtczi, 
bëlni, krocy; nót je dac bôczënk, że czasã w prostim 
stãpniowaniu mómë do ùczinkù ze zwãkòwima 
wëmianama, np. chùtkò – chùtczi, cëchò – cëszi; 

• òpisowé stãpniowanié – pòlégô na tim, że przed 
przëczasnikã w równym stãpniu dodôwô sã słowò 
barżi, np. słono – barżi słono, mòkro – barżi mòkro;

• nieregùlarné stãpniowanié – tikô sã leno czile 
przëczasników taczich, jak: dobrze – lepi; lëchò – 
gòrzi, zle – gòrzi; wiele – wicy / wiãcy; dużo – wicy / 
wiãcy; mało – mni.

Nôwëższi stãpiéń twòrzi sã przez dodanié nô przed 
przëczasnikã w wëższim stãpniu, np. bëlni – nôbëlni, niżi 
– nôniżi, gòrzi – nôgòrzi. Przë òpisowim stãpniowaniu 
przëczasników nô- je dodôwóné do słowa barżi, np. 
barżi sëchò – nôbarżi sëchò, barżi mòkro – nôbarżi mòkro. 

Czwiczenié 1
Z pòdónëch przëczasników wëbierzë leno te, jaczé 
pòdlégają stãpniowaniu:
rzôdkò, pòsłëszno, narôz, witro, fest, rëchło, wiesoło, 
wczora, wësokò, bënë, czãsto, bùten, dzysdnia, 
òsoblëwò, stôro, colemało, czasã

Czwiczenié 2
Dofùluj zdania pòdónyma przëczasnikama.

nôwicy                   wiele                    wicy

Ju terô .................... wiém, bò naùcził jem sã tegò w szkòle. 
W przińdnym rokù bãdã wiedzôł jesz ............................., 
jak skùńczã pòstãpny rok ùczbë. Jak bãdã stôri, tej bãdã 
wiedzôł .................................... dzãka wiele latóm nôùczi 
i mòjémù całémù żëcowémù doswiôdczeniu.

Stãpniowanié przëczasników
Hana Makùrôt 

Czwiczenié 3
Dofùluj tôflã, wpisywającë felëjącé fòrmë przëczasników 
w stãpniu równym, wëższim abò nôwëższim.

równy stãpiéń wëższi stãpiéń nôwëższi stãpiéń
lëchò

barżi kòmùdno
nômiodni

dôwni
drãgò

nôcãżi
piãkni

mòckò

Czwiczenié 4
Z wëpisónëch przëczasników wëbierzë te, jaczé stãpniują 
sã leno w òpisowi spòsób:

głôdkò, zëmno, bezpieczno, blëskò, swòjskò, słono, 
pózno, mòkro, cëzo, miło, lëchò, widno, mãcząco, 
dobrze, wòlno, dozdrzeniało, letkò

Czwiczenié 5
Zapiszë fòrmë wëższégò i nôwëższégò stãpnia przëczasnika 
snôżo. Pòstãpno ùsadzë z nima zdania.

Òdpòwiescë:

Czwiczenié 1
Przëczasniczi, jaczé pòdlégają stãpniowaniu:
rzôdkò, pòsłëszno, rëchło, wiesoło, wësokò, czãsto, òsoblëwò, stôro

Czwiczenié 2
Przëczasniczi, jaczima nót bëło dofùlowac tekst:  
wiele, wicy, nôwicy

Czwiczenié 3
równy stãpiéń wëższi stãpiéń nôwëższi stãpiéń

lëchò gòrzi nôgòrzi
kòmùdno barżi kòmùdno nôbarżi kòmùdno
miodno miodni nômiodni
dôwno dôwni nôdôwni
drãgò barżi drãgò nôbarżi drãgò
cãżkò cãżi nôcãżi
piãkno piãkni nôpiãkni
mòckò mòcni nômòcni

Czwiczenié 4
Przëczasniczi, jaczé stãpniują sã w òpisowi spòsób:
głôdkò, swòjskò, słono, mòkro, cëzo, mãcząco, dozdrzeniało

Czwiczenié 5
snôżo – snôżi – nôsnôżi

np. Marta w swòji nowi sëkni wëzdrzała snôżi jak wiedno. Wszãdzë je 
piãkno, ale nôsnôżi je na Kaszëbach.


