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Pamokos, integruotos su IT, tikslas:
• Tobulinti raštingumą;

• Skatinti perskaityto teksto supratimą;

• Pakartoti mėnesių pavadinimus;

• Išsiaiškinti mėnesių pavadinimus senovės latvių kalba (senųjų latvių 
žodžių paaiškinimas)

• Klasė: 2



Veiklos

• Mokiniai kartoja mėnesių pavadinimus – sausis, vasaris ir kt.

• Ar kas nors žino, kuris yra sniegingiausias mėnuo? (mokiniai to nežino ir spėlioja). 
Atrandama pamokos tema – mėnesių pavadinimai senovės latvių kalba ir jų tyrinėjimas.

• Rainio eilėraštis „12 mėnesių“ pritvirtintas prie lentos, mokiniai iš pradžių tyliai skaito, 
paskui kartu garsiai.

• Kiekvienam vaikui duodama po eilėraštį; prie lentos ir skirtingose klasės vietose 
tvirtinamos eilėraščio eilių iliustracijos; kiekviena iš tų iliustracijų atspindi vieną mėnesį.

• Mokinio užduotis – perskaityti pateiktą eilėraštį, atidžiai išstudijuoti paveikslėlius 
(paveikslėlį suprasti – pastebėti, kas pavaizduota paveikslėlyje, niuansus) ir surasti 
paveikslėlį, iliustruojantį jam pateiktą eilėraštį bei atsistoti šalia.



• Tie, kurie stovi prie to paties paveikslo, susitaria dėl konkretaus mėnesio 
pavadinimo ir nufotografuoja.

• Kitas uždavinys – sudaryti eilutę, atspindinčią metų tvarką – pradedant nuo 
sausio ir baigiant gruodžio mėn.

• Paeiliui kiekvienas skaito savo eilutę, parodo paveikslėlį ir kartu įsitikina, ar rastas 
tinkamas paveikslas. Pasako mėnesį ir kaip jis buvo vadinamas senovėje latvių 
kalba. Taip pat iliustracijoje nurodo žodžius ar vaizdus, kurių reikšmė nežinoma. 
Mokytojas lentoje užrašo – sausis – Naujųjų metų mėnuo, vasaris –Užgavėnių 
mėnuo ir t.t. Taip pat atskirai pažymi žodžius, kuriems reikės rasti paaiškinimą.

• Visi kartu eina į kompiuterių klasę naudotis interneto žodynu tezaurs.lv ir kitais 
skaitmeniniais ištekliais, rasti nežinomų žodžių paaiškinimus ir jų iliustracijas.

• Taip pat bendrame dokumente sukuriamas aiškinamasis žodynas – aiškinamasis 
žodis, paaiškinimas, iliustracija.





Paveikslėliai, patalpinti tolimesnėse 
skaidrėse, yra paimti iš J. Rainis knygos
„ 12 mėnesių“ , kuri spausdinta 1927m. Ir 
iliustruota Z. Āre.



Naujųjų metų mėnesis —
pasitikime jį,



Užgavėnių mėnesis-
užsidėkime mumijų 
kaukes,



Snieguočiausias mėnuo
—mes laukiame 
pavasario,



Beržų sulos mėnuo
—priimkime beržų 
sulos derlių, 



Lapų mėnuo —
Gaminkime ėdesį 
gyvūnams žiemai,



Gėlių mėnuo —
pinkime vidurvasario 
vainikus,



Šieno mėnuo —
Grėbkime šieną,



Grūdų mėnuo —
Imkime grūdų derlių,



Rudens mėnuo —
Ieškokime riešutų,



Protėvių dvasių 
mėnuo—
pagerbkime jas,



Šaltuko mėnuo -
Bėkime į mišką pasišildyti 
prie laužo,



Žiemos mėnuo -
sutikime žiemos saulėgrįžą,



Aiškinamasis žodynas



Meteni (Užgavėnės)
Senovės latvių žiemos šventė, švenčiama vasario 12 d., 
kurios vakarą, remiantis senovės tikėjimais, deivė 
Laima meta dovanas Gavėnios išvakarėse.

Pagal latvių liaudies tradicijas, Meteņi įvedė pavasario 
pradžią ir naujus ūkininkavimo metus. Per šį laiką 
žmonės apmąstė nuveiktus darbus ir išsikėlė naujus 
tikslus ateinantiems metams. Galbūt su šiuo planavimu 
susijęs pavadinimas „Meteņi“ – žodis „meti“ reiškia 
sukimosi vietą, ribą, laiko suktuką. Taigi, jie tarsi 
„išmeta“ tuos senus daiktus ir atlieka veiksmus bei 
ritualus, kad kitais metais būtų geras derlius ir pavyktų 
įvykdyti viską, kas buvo suplanuota.

Meteņi (Užgavėnės) dar vadinami Vastlāvji, Lastvāgi, 
Miesmeti, Miezmežu diena ir kitais vardais.



Sniego 
pluta

Sniego pluta susiformuoja kai 
šlapias sniego paviršius sušąla.



Leisti sulą

Tam tikru laiku 
pavasarį 
išgręžkite mažą 
skylę berže ar 
kleve ir leiskite 
sulą.



‘Lēļot’

• Daryti kažką lėtai.

• ‘Lēļojot ganos dzīsim’ – galvijai
išleidžiami į ganyklas (visą dieną
ten praleidžia ir piemuo juos
prižiūri). Šiais laikais yra elektrinė
tvora aplink ganyklas ir piemuo
nereikalingas.



Pinsime 
vainikus

Pinti vainikus


