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Céle ùczbë
Szkòłownik:
• pòznaje wëjimk pòématu „Ò panu Czôrlińsczim, co 

do Pùcka pò séce jachôł”
• dowiadëje sã, chto to béł Jarosz Derdowsczi
• wié, że Bëtowò to kaszëbsczé Betlejem
• pòznaje „Bëtowską kòlãdã”
• przëbôcziwô so nazwë miast na Kaszëbach
• ùczi sã dobiéraniô rimów
• rozmieje wëzwëskiwac kôrtã

Metodë robòtë
a)  pòdającô – nazwë kaszëbsczich gardów i karnów
b)  problemòwô – ùkłôdanié zdaniów z wëjimkù pòsobicą, 

dobiéranié rimów, dobiéranié karnów do môlów na 
kôrce

c)  treningòwô – czwiczenié wëmòwë, szëkanié òd pò wie
dzów w teksce, zapisywanié nazwów karnów w teksce 
kòlãdë

d)  aktiwizëjącô – czwiczënk z kôrtą, robòta w pôrach, 
spiéwanié kòlãdë

Fòrmë robòtë
robòta indiwidualnô, robòta w pôrach, robòta z całą klasą

Materiałë didakticzné
nazwë krézowëch gardów, wëjimk pòématu do ùłożeniô, 
rimë z „Bëtowsczi kòlãdë”, tekst „Bëtowsczi kòlãdë” 
dlô szkòłowników, całi tekst „Bëtowsczi kòlãdë”, plat
ka z mùzyką, òdtwôrzôcz abò kómpùter, wiôlgô kôrta 
Kaszub, mòdło kôrtë Kaszub dlô szkòłowników, nazwë 
Kaszëbów, strzélczi, malënk Mariji z Jezësã, magnesë
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CYG ÙCZBË
DZÉL WSTÃPNY
1.  Szkólny (ô) witô sã z ùczniama i gôdô z nima ò Ka

szëbach.

np. Gdze są grańce Kaszub? Jaczé znajeta miasta na 
Kaszëbach? Gdze wa ju bëlë?
Na nordze grańcą je mòrze. Znómë Gduńsk, Kartuzë, 
Kòscérznã...

2.  Szkólny (ô) mô na kôrtkach przërëchtowóné nazwë 
krézowëch gardów i Trzëgardu i doczépiô te kôrtczi na 
tôflë, a dzecë głosno czëtają nazwë.

3.  Szkólny (ô) pitô sã, chtërna nazwa przëbôcziwô jima 
„Betlejem”, a szkòłownicë òdpòwiôdają.

np. Bëtowò.

 Kaszëbi witają Pana! – Bòżé Narodzenié 
na Kaszëbach

Aleksandra Dzãcelskô-Jasnoch Klasë IV–VI (2 gòdzënë ùczbòwé)
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II

4.  Szkólny (ô) zapisëje słowò „Betlejem” pòd kôrtką 
z nôdpisã „Bëtowò” i kôrbi ò tim z dzecama.

np. Nazwa „Bëtowò” szlachùje za nazwą „Betlejem”, bò 
jakbë w słowie „Bëtowò” nie bëło pąktów, trzë pierszé 
lëtrë bëłëbë jistné. 

5.  Szkólny (ô) gôdô, że kaszëbsczé Betlejem to Bëtowò, 
i gôdô ò temace ùczbë, a tedë zapisëje temat i ùczniowie 
piszą gò téż w zesziwkach.

np. Dzysô dowiémë sã, że Jezës narodzył sã na Ka-
szëbach i wszëtcë Kaszëbi chcą pòwitac Narodzonégò, 
a tej pòznómë piãkną kòlãdã ò tim wëdarzenim.

DZÉL ROZWIJNY
6.    Szkólny (ô) rozdôwô dzecóm wëjimk z pòématu Ja

rosza Derdowsczégò (DODÔWK 1).

np. To, co terô dostowota, to wëjimk pòématu „Ò panu 
Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł”. Aùtorã je Ja-
rosz Derdowsczi, chtëren ùrodzył sã w XIX stalatim we 
Wielim, a ùmarł na pòczątkù XX wiekù w Americe. Béł 
gazétnikã i baro lubił szpòrtë. W ti ksążce je zapisóny 
kaszëbsczi katechizm, a wëjimk môta terô w rãkach.

7.    Szkólny (ô) gôdô, żebë wszëtcë ùkłôdalë zdania 
z wëjimkù pòsobicą. Ùczniowie robią w pôrach.

np. Ùłóżta zdania pòsobicą, dôjta bôczënk na rimë.

8.    Szkólny (ô) czëtô głosno wëjimk (DODÔWK 2), 
a szkòłownicë sprôwdzają. Jeżlë wszëtcë mają kôrtczi 
z wëjimkã, to wklejają je do zesziwków.

9.    Szkólny (ô) rôczi wszëtczich do pòwtôrzaniô wëjimkù 
przez czëtanié na sztërë ôrtë – jak chtos zacekawiony, 
jak Gwiôzdór, jak ksądz w kòscele i jak stôri Kaszëba. 
Dzecë czëtają głosno za szkólnym (ą) i imitëją te 
głosë.

10.  Szkólny (ô) rozdôwô ùcznióm kôrtczi ze słowama, 
chtërne mają bëc ùłożoné rimama (DODÔWK 3). 

np. Òbaczta na rimë w słowach. Dobierzta rimë w pôrë.

11.  Dzecë robią w pôrach, a szkólny (ô) mònitorëje 
robòtã. Pò skùńczenim zadaniô szkólny (ô) sprôwdzô 
i chãtny szkòłownicë zapisëją pôrë rimów na tôflë.

12.  Szkólny (ô) dôwô dzecóm tekst kòlãdë „Bëtow
skô kòlãda” (DODÔWK 4) i gôdô ò pòstãpnym 
czwiczënkù.

np. W ti nowi kòlãdze je ò tim, że Jezës sã narodzył 
w Bëtowie, a wszëtcë Kaszëbi jidą do negò miasta, bë 
pòwitac Sëna Bòżégò. Naszim zadanim bãdze terô do-
brac pôrë ùłożonëch rimów do tekstu kòlãdë.

13.  Szkólny (ô) rôczi do czëtaniô réżków tekstu i razã 
z ùczniama kôrbi ò tim, co pasëje i jaczé rimë nót je 
wstawic.

np. „Chòcô sniegù pò...” i „Wszëtcë chcą pòwitac...” Co mòże 
tu bëc? Co pasëje?     
„Chòcô sniegù pò kòlana” –„Wszëtcë chcą pòwitac 
Pana”!

14.  Szkólny (ô) doczépiô do tôflë wiôlgą kôrtã Kaszub, a dzecë 
dostają mniészé ji mòdło, np. taczé:    
http://i.wp.pl/a/f/jpeg/27095/mapa_kaszub_jpg.jpeg

  Szkólny (ô) rôczi dzecë do dołączaniô nazwów 
Kaszëbów (DODÔWK 6) do pasownëch môlów na 
kôrce. Szkòłownicë zapisëją nazwë na swòjich kôrtach.

np. Lesôk to Kaszëba, chtëren mieszkô w òkòlim Wej-
rowa.

15.   Czej wszëtczé nazwë są na kôrce, tej szkólny doczépiô 
strzélczi òd kòżdi z nich w stronã Bëtowa, cobë 
wëzdrzało tak, że wszëtcë Kaszëbi czerëją sã do 
Bëtowa. Kòle Bëtowa szkólny (ô) doczépiô malënk 
Mariji z Jezësã, np. gòdową kôrtkã.

16.  Szkólny (ô) kôrbi z ùczniama ò kôrce i teksce. Zadôwô 
dzecóm pitania, a òne szëkają òdpòwiedzów. Je to 
leżnosc do tłomaczeniô nieznónëch słowów.

np. Skądka cygną lëdze? A dokądka òni jidą? Je wiele 
sniegù? Dlôcze wszëtcë jidą do Bëtowa? Co sã stało 
w Bëtowie? Chto je pòłożony na sankù? Jadą blós z mia-
stów i blós stôri? 

Cygną z wszëtczich strón, jidą do Bëtowa. Sniegù je wie-
le, pò kòlana. Wszëtcë chcą pòwitac Pana, bò w Bëtowie 
cud sã stôł. Na sankù je Jezës, Król nasz wëteskniony. 
Jadą wiesczi i miastowi, jidą stôri i młodi.

17.  Szkólny (ô) gôdô, żebë dofùlowac nazwë Kaszëbów 
w teksce, a tedë sprôwdzô òdpòwiedzë.

np. Waszim zadanim je dofùlowac słowa w teksce. Wi-
dzyta, że miast niechtërnëch wërazów są sztriszczi. Kùli 
je sztriszków, tëli je lëtrów w słowie. Ne słowa to nazwë 
Kaszëbów z rozmajitëch strón i môta je na kôrce. Blós jed-
na nazwa je we wielny lëczbie i nót je dodac „-e” na kùńcu. 

18.  Szkólny (ô) rôczi do spiéwaniô „Bëtowsczi kòlãdë” 
(DODÔWK 7) i włącziwô platkã z mùzyką. Dzecë 
spiéwają ze szkólnym (ą).

19.  Szkólny (ô) gôdô, żebë wszëtcë rechòwalë òd 1 do 
5, a tedë spiéwają kòlãdã jesz rôz.

np. Wszëtcë z lëczbą 1 spiéwają pierszą zwrotkã, z lëczbą 
2 drëgą, z lëczbą 3 trzecą. Chto mô 4, spiéwô czwiôrtą, 
a 5 – piątą. Wszëtczé lëczbë spiéwają razã refren.
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ZAKÙŃCZENIÉ
20.  Szkólny (ô) pitô sã, skądka jidą jaczi Kaszëbi i co òni 

robią, a szkòłownicë szëkają òdpòwiedzów w teksce.

np. Rëbôk płënie z Hélu. Gôch, Zabòrôk i Kòrkôcze jidą 
razã do Bëtowa.

21.  Szkólny (ô) pitô sã ùczniów, czë pòznónô terôczasnô 
kòlãda widzy sã jima i co òni mëslą ò taczi kaszëbsczi 
kòlãdze.

np. Mie sã widzy, bò je ò Kaszëbach. Je ò tim, że ù nas 
sã narodzył sóm Bóg.

22.  Szkólny spiéwô „Bëtowską kòlãdã” ze szkòłownikama 
jesz rôz. 

DODÔWK 1

Gdze sã rodzył Jezus Christus, Zbôwca tegò swiata?

– Richtik! – mówi òrganista. – Të jes, druchù, frantã!

Le literë pòmiészałë Żëdë jak czej casto.

Szlachcëc skłonił sã i kąsëczk meditowôł w głowie,

Ale jes të òbeznóny z Nowim Testameńtã?

Tej rzekł: – Christus sã narodzył w kaszubsczim Bëtowie!

Wiãc sã terô ùrzãdowò pitóm pana brata:

Bòc Bëtowò a Betleem to je jedno miasto,

DODÔWK 2
– Richtik! – mówi òrganista. – Të jes, druchù, frantã!
Ale jes të òbeznóny z Nowim Testameńtã?
Wiãc sã terô ùrzãdowò pitóm pana brata:
Gdze sã rodzył Jezus Christus, Zbôwca tegò swiata?
Szlachcëc skłonił sã i kąsëczk meditowôł w głowie,
Tej rzekł: – Christus sã narodzył w kaszubsczim Bëtowie!
Bòc Bëtowò a Betleem to je jedno miasto,
Le literë pòmiészałë Żëdë jak czej casto.

DODÔWK 3
STRÓN STÓN KÒLANA PANA KÒSË NIESE KRÔJNË 
RÓJNÉ STÔŁ DÔŁ
PÒŁOŻONY WËTÃSKNIONY KARNIE GARNIE SMIO
TACH TROPACH
DRODŻI MIASTOWI ZNOBI MŁODI LËDZE CËDZE

DODÔWK 4
BËTOWSKÔ KÒLÃDA 

Do Bëtowa z wszëtczich 
Cygnie wszelczi lëdzczi .
Chòcô sniegù pò ,
Wszëtcë chcą pòwitac .
 płënie z Hélsczi ,
 rôd darënk swój .
 prosto z lasny 
Zwierze nëkô, ptactwò .

  Ref. Bò w Bëtowie cud sã ,
  Tam Bóg swiatu Sëna .
  Chòc na sankù 
  To je Król nasz .
Z Kartuz chòranką chcą bówcë
Rozgrzôc dëcha – przecã mróz...
, a z nima w 
 sã ë  
Gbùrsczé wòzë tóną w 
Autółë sã cësną w 
Chòc zawióné wszëtczé 
Jadą wiesczi a 
  Ref. Bò w Bëtowie...
Chòcô zëmny wiater 
Jidą stôri, jidą 
Wielno z Kaszëb spieszą 
Ò bëtowsczim wkół czëc ...
  Ref. Bò w Bëtowie

DODÔWK 6 

GÔCH LESÔK BËLÔK RËBÔK ZABÒRÔK KÒRKÔCZ

DODÔWK 7 
BËTOWSKÔ KÒLÃDA

Tekst: Róman Drzéżdżón

Do Bëtowa z wszëtczich strón
Cygnie wszelczi lëdzczi stón.
Chòcô sniegù pò kòlana,
Wszëtcë chcą pòwitac Pana.

Rëbôk płënie z Hélsczi Kòsë,
Bëlôk rôd darënk swój niese.
Lesôk prosto z lasny krôjnë
Zwierze nëkô, ptactwò rójné.

  Ref. Bò w Bëtowie cud sã stôł,
  Tam Bóg swiatu Sëna dôł.
  Chòc na sankù pòłożony
  To je Król nasz wëtãskniony.

Z Kartuz chòranką chcą bówcë
Rozgrzôc dëcha – przecã mróz...
Kòrkôcze, a z nima w karnie
Gôch sã ë Zabòrôk garnie...

Gbùrsczé wòzë tóną w smiotach
Autółë sã cësną w tropach
Chòc zawióné wszëtczé drodżi
Jadą wiesczi a miastowi

  Ref. Bò w Bëtowie...

Chòcô zëmny wiater znobi
Jidą stôri, jidą młodi
Wielno z Kaszëb spieszą lëdze
Ò bëtowsczim wkół czëc cëdze...

  Ref. Bò w Bëtowie...
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 Kaszëbsczé maszoperie

Karolëna Czemplik

Wiész të, że…

mieszkańcowie Kaszub ju òd stalatów zajimelë 
sã rëbitwą, dzãka chtërny mòglë zwënégòwac jôdã 

dlô sebie i swòjich rodzëznów? Zajãcé to równak bëło 
baro niebezpieczné, dlôte w strzédnowieczim Kaszëbi 

ùdbelë so założëc zdrëszënë rëbôków, jaczé razã wëpłiwają 
bôtama w mòrze, cobë łowic rëbë za pòmòcą jadrów. Nôleżni
ków taczi zrzeszë parłãcził pòspólny i równy włożënk robòtë 
i sprzãtu. Ùtwòrzoné przez rëbôków zdrëszënë òstałë na

zwóné pòchôdającym z hòlendersczégò jãzëka słowã 
maszoperiô, a ji nôleżników nazéwało sã maszo-

pama. 

Zadanié 1
Z wëpòwiescë rëbôka nachôdający sã w blónie wëpiszë 
słowa, jaczé są sparłãczoné z robòtą maszopów.

Zadanié 2
Nalézë w diagramie ùkrëté pòzwë rëbów, jaczé łowilë ma
szopi. Pòstãpno dofùluj wëpòwiésc rëbôka na VI starnie 
nalazłima słowama.

P F Z S L I Z G Ô C Z

Ò B S U E W P S W F B

M A L R Ł O S O S É Y

Ù U É J W I Z R F C H

C L D N Ù É C I W U G

H R Z Ô T Y Z T Y W D

E U A M E P U G R Ô T

L G B A Ń T K A E S W

E R S É R D A G C Z Ù

maszop
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Wiész të, że…
maszopi zaczinelë łowitwã rëbów colemało 

w pòłowie strëmiannika? W nym cządze zajimelë sã 
przede wszëtczim łowienim ł…………………... Łowitwa ny 

wôrtny rëbë dérowała colemało do kùńca maja. W latnym 
cządze rëbôcë nôbarżi zajimelë sã łowienim b…………………..., 
a na jeséń dłudżi, wijący sã rëbë, to je s………………….... Kùńc 
brzadnëch łowitwów przëpôdôł na jeséń. Zëmą maszopi 
zajimelë sã naprôwianim jadrów, a jeżlë to bëło mùszebné, to 

téż łowã s…………………..., płotków i òkòniów. Òkróm tegò 
w wòdach Bôłtëcczégò Mòrza òb całi rok mòżno 

bëło łowic s…………………...  i p…………………....

Wiész të, że…
zdrëszënë rëbôków twòrzëlë przede wszët

czim nôleżnicë rodzëznów, sąsadzë i drë chòwie? 
Robòtą całégò karna na mòrzim i na lądze czerowôł szi

per, nazéwóny téż kapitanã. Kòl stójnëch nôleżników kar
na – maszopów, bëtnikama rëbitwów bëlë téż młodi chło
pi, chtërny ni mielë fùl ùdzélu w zwëskach. Nazéwóny bëlë 
òni półpartnikama (òd: pół partu). Òb czas wikszich łowów 

rëbôkóm pòmôgelë téż mandelnicë, to je mãżskô (chłopskô) 
młodzëzna pò ùkùńczenim szkòłë, a nierôz nawetka 

i białczi. Jich zôpłatą za robòtã czasã bëłë dëtczi, 
a czasã złowioné rëbë. 

Prôwda Łeż

Sziper i kapitón to òkreslenia 
czerownika maszopów. J M

W sezonowi robòce 
maszoperii wiedno brałë 
ùdzél białczi.

E A

Ùdzél w zwëskach mielë 
maszopi i półpartnicë. C R

Maszoperiã twòrzëlë leno 
zrzeszony rodzëznowima 
parłãkama chłopi.

C W

Robòta mandelników czasã 
bëła wënadgrôdzónô rëbama. O Z

Białczi wiedno przënôszałë 
jestkù rëbôkóm na sztrąd. I L

………………. to indiwidualné znaczi rëbôków, jaczima 
òznôczelë òni swój sprzãt do łowieniô rëbów.

Zdrzódło: Z. Batorowicz, Maszoperie kaszubskie: studium geograficzno-
-etnograficzne, Gdańsk 1971, s. 73.

Zadanié 3
Prôwda czë łeż? Przeczëtôj zdania i nacéchùj bezzmiłkòwą òdpòwiésc. Z pòòstałëch lëtrów ùsadzë słowò, 
chtërno mdze elementã pòniższégò zdaniô.

KUŹNICA   — Rodzina Budziszów

CHAŁUPY   — Rodzina Jeków

HEL
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VIII

Czekawòstka!

Jeżlë mdzesz czedës w Kòłobrzegù, to mùszebno òdwiédz 
mùzeùm 6D – MASZOPERIA, jaczé pòwstało w célu ùpa
miãtnieniô żëcô i robòtë nadbôłtëcczich maszopów. Wicy 
wiadłów je dostãpnëch na starnie: http://muzeum6d.pl/.

ÒDPÒWIESCË

Zadanié 1
rëbitwa, mòrze, rëbë, bôt, jadro

Zadanié 2

P F Z S L I Z G Ô C Z

Ò B S U E W P S W F B

M A L R Ł O S O S É Y

Ù U É J W I Z R F C H

C L D N Ù É C I W U G

H R Z Ô T Y Z T Y W D

E U A M E P U G R Ô T

L G B A Ń T K A E S W

E R S É R D A G C Z Ù

Słowa, jaczé nót bëło wpisac: łosos, bańtka, slizgôcz, 
szczuka, slédz, pòmùchel.

Zadanié 3
merczi

Zadanié 4
1 b, 2 a, b, c, 3a, 4 a, c, 5 b

Tłómaczëła Hana Makùrôt

Zadanié 4
Zrobi krótczi quiz tikający sã kaszëbsczich maszoperii. 
Bôczënk! Na niechtërne pëtania je wicy nigle jedna 
bezzmiłkòwô òdpòwiésc. 

1. Czedë Kaszëbi zaczãlë zakładac maszoperie?
a. nie je wiedzec  
b. w strzédnowieczim  
c. w dzysdniowëch czasach

2.  Dlôcze rëbôcë wòlelë twòrzëc zdrëszënë, nigle łowic 
samémù? Z pòzdrzatkù na:

a.  wikszé zôróbczi    
b. bëlniészé pòłowë   
c. mòżlëwòtã zagwësnieniô stabilnoscë rodzëznie

3.  Czedë maszopi zajimelë sã łowienim rëbów?
a. òb całi rok 
b. leno òd strëmiannika do rujana
c. leno na zymkù i òb lato

4.  Maszopi i półpartnicë dostôwelë za swòjã robòtã dët
czi. A co mòglë dostac za łowienié rëbów mandelnicë?

a. rëbë   
b. jestkù   
c. dëtczi

5.  Za czim bëłë stosowóné merczi?
a. dlô przëòzdobë        
b. cobë lżi bëło nalezc swój sprzãt
c. òbëdwie òdpòwiescë są bezzmiłkòwé

Wiész të, że…
bëcé maszopã bëło baro zwëskòwné? Kòżdi rëbôk, 

jaczi przënôlégôł do taczi zrzeszë, miôł rozmajité zwënédżi. 
Przede wszëtczim miôł zagwësniony zôróbk, a dzãka robòce  

w karnach rëbôcë mòglë złowic ò wiele wicy rëbów nigle 
samémù. Òkróm tegò bëcé w zdrëszënie zmòcniwało wiarã 
w wôrtnotã karnowi robòtë, a téż zagwësniwało pòczëcé 

bezpiekù. Dzecë i gdowë pò ùmarłëch rëbôkach a stôri 
rëbôcë wiedno mòglë rechòwac na pòmòc nôleż

ników maszoperii.

Czas na pòdrechòwanié wié
dzë zwënégòwóny ò maszopach 

i maszoperii. Zapòznôj sã jesz ze 
slédnyma infòrmacjama tikają

cyma sã maszopów.


