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słowa po Polsku wymowa po Ukraińsku

cześć prywit

Jak masz na imię? Jak was zwat?

Mam na imię ..... Młene zwaty .....

Z jakiego miasta pochodzisz? Z jakowa ty mista?

To jest ... Ce jest .....

Czy lubisz .....? Tobi podobajece ....?

Lubię ..... Młeni podobajece .....

Nie lubię ..... Młeni ny podobajece .....

SŁOWA PO UKRAIŃSKU
KAŻDY Z NAS WIE CO NA UKRAINIE DZIEJE SIĘ, 
A WIĘC PO UKRAIŃSKU SŁÓW NAUCZYMY SIĘ.

SŁOWÓW KILKA OD NOWEGO KOLEGI

Tłumaczenie:
Podoba mi się szkoła, która ma 3

piętra. Nasza Pani jest dobra i dobrze
nas traktuje. W klasie jest miło, nikt

mnie nie obraża.



Patrzcie,
ile na stole pisanek!

Każda ma oczy
malowane,
naklejane.

Każda ma uśmiech
kolorowy

i leży na stole grzecznie,
żeby się nie potłuc

przypadkiem
w dzień świąteczny.

Ale pamiętajcie!
Pisanki

nie są do jedzenia
Z pisanek się wyklują
Świąteczne Życzenia!

"Pisanki" 
Dorota Gellner



WIOSENNE OBYCZAJE SŁOWIAN
Czy wiesz, że topienie Marzanny ma swoje korzenie w kulturze Słowian?
Słowiańskie Jare Gody to obrzęd związany z symbolicznym przebędzaniem zimy i
powitaniem wiosny. Niektóre obyczaje w zmienionej formie przetrwały do dziś.
Pierwszy dzień wiosny - zwyczaje słowiańskie
Kultura słowiańska opierała się na obrzędach, które wyznaczały cykl roczny. Jeden z
ważnieszych w kalendarzu Słowian to Jare Gody, znane także jako Jare Święto.
Kilkudniowy okres magicznych obrzędów związanych z przepędzaniem zimy i
powitaniem wiosny rozpoczynał się w okolicy rónonocy wiosennej, która
przypadała ok 21 marca.  Wiele obyczajów Słowian związanych z nadejściem wiosny
przetrwało do dziś.

Topienie Marzanny
Jednym z obyczajów Słowian, które przetrwały do dziś jest topienie Marzanny - kukły
przedstawiającej boginię symbolizującą zimę i śmierć.  Wykonywana ze słomy kukła,
owijana białym płótnem i zdobiona koralami, według tradycji, obnoszona była po
wszystkich domach we wsi i podtapiana w wodzie - studni, kałuży, stawie. Wieczorem
kukła była podpalana i przy akompaniamencie przeróżnych instrumentów, klekocie
grzechotek oraz trzaskaniu batów wrzucana do wody. To ostateczne uśmiercenie
bogini śmierci zapewnić miało usunięcie efektów przez nią wywołanych, a więc
nadejście wiosny i zapewnienie urodzaju w nadchodzącym roku.

Malowanie pisanek
Malowanie jajek to jeden z obyczajów Słowian, które przetrwały do dziś. Miało
wydźwięk symboliczny - jajka wnieść miały radość i energię, a także zapewnić urodzaj
na cały rozpoczynający się okres. Obdarowywano się nimi podczas uroczystych uczt
połączonych ze śpiewem i tańcem.

Śmigus Dyngus
Dzień po uczcie rozpoczynał się od symbolicznego obmywania się w świętej wodzie.
Śmigus zaś, jeden z obrzędów Jarych Godów, polegał początkowo na uderzaniu się
witkami. Znany dziś Śmigus Dyngus to połączenie zabiegów obu tych zabiegów
magicznych, które miały pomóc oczyścić się, a także przynieść siłę i zdrowie.



KĄCIK LITERACKI
"Prośba do słoneczk"

 Bożena Forma

Malutka główka krokusa
nad śniegiem się pojawiła.
To znaczy, że już wkrótce
przybędzie wiosna miła.

Słoneczko nasze kochane,
bardzo cię prosimy.
Ogrzewaj mocno ziemię,
zacieraj ślady zimy.

Pod śniegiem mocno bije
pani przyrody serce.
Słoneczko wyślij promienie,
daj ciepła jak najwięcej.

Urośnie młoda trawa,
rozwiną się pąki na drzewach.
Dla ciebie miłe słoneczko
każdy ptaszek zaśpiewa.

"Powitanie wiosny"
Maria Konopnicka

Leci plisz ka
spod ka mycz ka:
- Ja się ma cie dzie ci!
Już przy by ła
wio sna miła,
już sło necz ko świe ci!

Po szły rze ki w
świat da le ki,
pły ną het - do mo rza;
A ja śpie wam,
a ja lecę,
gdzie ta ran na zo rza!



Ko niec śnie gu!
Wio sna w bie gu!

Już bo cia ny po wra ca ją,
Już skow ron ki kon cert dają.

Tu kro ku sy, tam żon ki le
Spo glą da ją na świat mile.

Tra wa zmie nia swo ją zie leń,
Chęt nie ją po lu bi je leń.

Bu dzi się przy ro da wko ło,
Bę dzie pięk nie i we so ło.

Słoń ce te raz czę ściej świe ci,
Na dwór wzy wa wszyst kie dzie ci.

"Przedwiośnie"
Joanna Guściora

Wiosna w kwietniu zbudziła się z rana,
Wyszła wprawdzie troszeczkę zaspana,

Lecz zajrzała we wszystkie zakątki:
- Zaczynamy wiosenne porządki.

Skoczył wietrzyk zamaszyście,
Poodkurzał mchy i liście.

Z bocznych dróżek, z polnych ścieżek
Powymiatał brudny śnieżek.

Krasnoludki wiadra niosą,
Myją ziemię ranną rosą.

Chmury, płynąc po błękicie,
Urządziły wielkie mycie,

A obłoki miękką szmatką
Polerują słońce gładko,

Aż się dziwią wszystkie dzieci,
Że tak w niebie ładnie świeci.
Bocian w górę poszybował,
Tęczę barwnie wymalował,

A żurawie i skowronki
Posypały kwieciem łąki,

Posypały klomby, grządki
I skończyły się porządki.

"Wiosenne porządki"
Jan Brzechwa



Naplotkowała sosna, że już się zbliża wiosna.
Kret skrzywił się ponuro: – Przyjedzie pewno furą.

Jeż się najeżył srodze: – Raczej na hulajnodze.
Wąż syknął: – Ja nie wierzę, przyjedzie na rowerze.

Kos gwizdnął: – Wiem coś o tym, przyleci samolotem.
– Skąd znowu – rzekła sroka – ja z niej nie spuszczam oka

i w zeszłym roku w maju widziałam ją w tramwaju.
– Nieprawda! Wiosna zwykle przyjeżdża motocyklem.

– A ja wam tu dowiodę, że właśnie samochodem.
– Nieprawda, bo w karecie!

– W karecie? – Cóż pan plecie?
Oświadczyć mogę krótko, że płynie własną łódką!

A wiosna przyszła pieszo.
Już kwiaty za nią śpieszą, już trawy przed nią rosną

i szumią – Witaj wiosno!

"Przyjście wiosny"
Jan Brzechwa

Wiosna w Zakopanym
W Zakopanymwiosna zaczęła się tak:
Do miasta centrum turyści przyjechali, Hala Gąsienicowa kwiatami
wiosennymi pachnie, koło Krokwi Wielkiej drzewa w pączki ubrane, Czarny
Staw pod Rysami oraz Dolina Pięciu Polskich Stawów zielenią dysponują.
Na Kasprowym Wierchu turyści wjeżdzają, aby obserwatorium
meteorologiczne zobaczyć, a ci doświadczeni na Giewnot wchodzą, aby
rozkwitające miasto z góry zobaczyć. 
I tak w Zakopanym objawia się wiosna i widać, że będzie wiosna radosna!







 Czarna krowa w kropki bordo gryzła trawę kręcąc mordą.
 Nie pieprz wieprza pieprzem Pietrze, bo bez pieprzu wieprz jest lepszy.
W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie.
Czy się Czesi cieszą, gdy się Czesio czesze? 
Czy tata czyta cytaty Tacyta? 
Czy rak trzyma w szczypcach strzęp szczawiu, czy trzy części trzciny?
Chłop pcha pchłę, pchłę pcha chłop
konstantynopolitańczykowianeczka
Dziewięćsetdziewięćdziesięciodziewięciotysięcznik
Poczmistrz z Tczewa, rotmistrz z Czchowa. 

 Jola lojalna, nielojalna Jola.
Stół z powyłamywanymi nogami. 
Głaszcz jeźdźcze rżnącego źrebca!
I wespół w zespół, by żądz moc móc zmóc.
Leży Jerzy na wieży i nie wierzy, że w tej wieży jest sto jeży i pięćdziesiąt jeżozwierzy.
W czasie suszy szosa sucha. 
Wpadł ptak do wytapetowanego pokoju. 
Pchnąć w tę łódź jeża lub ośm skrzyń fig.
To cóż, że ze szwecji, to nic, że ze Szwecji.
Dżdżystym rankiem gżegżółki i piegże, zamiast wziąć się za dżdżownice, nażarły się na
czczo miąższu rzeżuchy i rzędem rzygały do rozżarzonej brytfanny. 
Ząb - zupa zębowa, dąb - zupa dębowa.
Czy trzy cytrzystki grają na cytrze? Czy jedna płacze, a druga łzy trze?
Matka tka Katka tkakaczka czka tak jak tka.
Z rozentuzjazmowanego tłumu wyindywidualizował się niezidentyfikowany
prestidigitator, który wyimaginował sobie samounicestwienie.
Na wyścigach wyścigowych wyścigówek wyścigowych wyścigówka wyścigowa wyścignęła 
 wyścigówkę wyścigową numer sześć.
Przez przemyską pszenicę przeszła przemycona przez przaśną przełęcz przeorysza
przedniego zakonu.
Wyimaginowana gżegżółka zgrzeszyła przeciw gżegżółkowemu Bożkowi Grzegorzowi.
Wylaminowana i wyemaliowana iluminacja.
Wyrewolwerowany rewolwerowiec wyrewolwerował werewolwerowanego rewolwerowca.

Łamańce językowe



Wierszyki dla języka
Hasał huczek z tłuczkiem wnuczka i niechcący huknął żuczka. Ale heca... - wnuczek mruknął i
z hurkotem w hełm się stuknął. Leży żuczek, leży wnuczek, a pomiędzy nimi tłuczek. Stąd dla

huczka jest nauczka by nie hasać z tłuczkiem wnuczka

Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie, W szczękach chrząszcza trzeszczy miąższ,
Czcza szczypawka czka w Szczecinie, Chrząszcza szczudłem przechrzcił wąż, Strząsa skrzydła

z dżdżu, A trzmiel w puszczy, tuż przy Pszczynie, Straszny wszczyna szum...

Już od rana na podwórzu
wśród patyków i wśród liści
przycupnęli nad kałużą
pracowici kałużyści. Turlał goryl po Urlach kolorowe korale

rudy góral kartofle tarł na tarce wytrwale,
gdy spotkali się w Urlach

góral tarł, goryl turlał
chociaż sensu nie było w tym wcale.

Kurkiem kranu kręci kruk, kroplą tranu brudząc bruk,
a przy kranie, robiąc pranie, królik gra na fortepianie.

Czesał czyżyk czarny koczek, czyszcząc w koczku każdy loczek,
 po czym przykrył koczek toczkiem, lecz część loczków wyszła boczkiem.

Mała muszka spod Łopuszki
chciała mieć różowe nóżki,
różdżką nóżki czarowała,
lecz wciąż nóżki czarne miała.
– Po cóż czary, moja muszko?
Ruszże móżdżkiem, a nie różdżką!
Wyrzuć wreszcie różdżkę wróżki
i unurzaj w różu nóżki! Bzyczy bzyg znad Bzury

zbzikowane bzdury,
bzyczy bzdury, bzdurstwa bzdurzy

i nad Bzurą w bzach bajdurzy,
bzyczy bzdury, bzdurnie bzyka,

bo zbzikował i ma bzika!W krzakach rzekł do trznadla trznadel:
„Możesz mi pożyczyć szpadel?
Muszę nim przetrzebić chaszcze,
Bo w nich straszą straszne paszcze.”
Odrzekł na to drugi trznadel:
„Niepotrzebny, trznadlu, szpadel!
Gdy wytrzeszczysz oczy w chaszczach,
Z krzykiem pierzchnie każda paszcza!”



Leży Jerzy na wieży i nie wierzy, że na drugiej wieży leży drugi Jerzy.
Leży Jerzy na wieży i nie wierzy, że leży na wieży.
Leży Jerzy obok wieży i nie wierzy, że na wieży jeszcze jeden leży Jerzy.
Leży Jerzy koło wieży i nie wierzy, że na wieży leży gniazdo nietoperzy.

Warzy żaba smar,
Pełen smaru gar,

Z wnętrza gara
Bucha para,

Z pieca bucha żar,
Smar jest w garze,

Gar na żarze,
Wrze w żarze smar

Wiosna

Wiosna utuli nas zielenią i naturalnym świeżym powietrzem. Miły wiatr powita każdego
na ziemi, albo i też na całym układzie słoneczym.


