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Cel lekcji (zintegrowany z informatyką)
• Promowanie umiejętności czytania;

• Promowanie zrozumienia czytanego tekstu;

• Powtórzenie nazwy miesięcy;

• Szukanie  nazwy miesięcy w starożytnym języku łotewskim 
(wyjaśnienie starożytnych łotewskich słów)



Działania

• Uczniowie powtarzają nazwy miesięcy -January, February, etc.,
• Czy ktoś wie, który miesiąc jest czasem skorupy śnieżnej? (uczniowie o tym

nie wiedzą i próbują się tego domyślić). Odsłaniany jest temat lekcji –
nazwy miesięcy w starożytnym języku łotewskim i ich stosowanie.

• Wiersz Rainisa - 12 miesięcy znajduje się na tablicy, uczniowie najpierw
czytają go po cichu, a następnie czytają go razem na głos.

• Każdy uczeń otrzymuje zwrotkę z wiersza; ilustracje zwrotek wiersza są
przymocowane do tablicy i w różnych miejscach w klasie; każda z tych
ilustracji odzwierciedla jeden miesiąc.

• Zadaniem ucznia jest przeczytanie jednej zwrotki, uważne przeanalizowanie
(zrozumienie obrazu – zwróć uwagę na to, co jest przedstawione na
obrazku, na jego szczegóły) i znalezienie obrazu, który ilustruje daną
zwrotkę oraz zajęcie pozycji obok niego.



• Uczniowie stojący obok tego samego obrazu uzgadniają nazwę danego miesiąca i robią
zdjęcie.

• Następne zadanie – uczniowie tworzą linię odzwierciedlającej kolejność roku – począwszy
od stycznia, a skończywszy na grudniu.

• W kolejności każdy uczeń czyta swoją zwrotkę, pokazuje obraz a wszyscy uczniowie
potwierdzają, czy znaleziono właściwy obraz. Nazywamy miesiąc według nazw
stosowanych teraz i jak go nazywano w języku starożytnym łotewskim. Uczeń wskazuje
również słowa lub obrazy na ilustracji, których znaczenie nie jest mu znane. Nauczyciel
pisze na tablicy – styczeń – miesiąc Nowy Rok, luty – miesiąc Zapustowy Wtorek itp. Każdy
uczeń zwraca uwagę na słowa, dla których trzeba będzie znaleźć wyjaśnienie.

• Wszyscy razem przechodzą do klasy komputerowej, aby skorzystać ze słownika
internetowego tezaurs.lv i innych zasobów cyfrowych oraz znaleźć wyjaśnienia nieznanych
słów i ich ilustracje.

• Uczniowie tworzą również słownik wyjaśniający we wspólnym dokumencie - słowo do
wyjaśnienia, wyjaśnienie, ilustracja.





Przedstawione na następnych slajdach ilustracje 
pochodzą z książki „Dwanaście miesięcy” - autor 
Jānis Rainis,  wydrukowanej w 1927 roku, 
ilustrowanej przez Z. Āre.



Nowy Rok - powitajmy go 
z radością



Miesiąc meteņi
(zapusty) - załóżmy 
maski muminków,



Miesiąc skorupy 
śnieżnej - z 
niecierpliwością 
czekamy na wiosnę,



Miesiąc soków           
z drzew - Zbierzmy 
soki z drzew, 



Miesiąc liści -
Wyprowadźmy 
zwierzęta 
gospodarskie na 
pastwiska,



Miesiąc kwiatów -
Zróbmy wianek 
świętojański,



Miesiąc siana -
Zgrabmy siano,



Miesiąc plonów - Zbierzmy 
zboże,



Miesiąc jesienny -
Znajdźmy orzechy,



Miesiąc duchów 
przodków -
oddamy im cześć,



Miesiąc mroźny - Pędzimy 
do lasu po drewno na 
opał,



Miesiąc zimowy - będziemy 
witać przesilenie zimowe,



Słownik wyjaśniający



Meteņi (Zapusty, Wtorek Zapustny) 

Starożytne łotewskie święto zimowe; 12 dzień lutego, 
wieczorem którego, zgodnie z dawnymi wierzeniami, 
bogini Laima rzuca swoje dary (nazwa Meteņi oznacza 
"rzucać"); wigilia postu. 

W łotewskich tradycjach ludowych Meteņi oznaczały 
początek wiosny i nowego roku rolniczego. W tym 
czasie ludzie zastanawiali się nad tym, co zostało 
zrobione, i wyznaczali sobie nowe cele na nadchodzący 
rok. Być może nazwa "Meteņi" jest związana z tym 
planowaniem - słowo "meti" oznacza miejsce obrotu, 
granicę, czasomierz. Tak więc w pewnym sensie 
"wyrzucają" oni te stare rzeczy i wykonują czynności       
i rytuały, aby w następnym roku były dobre zbiory i aby 
mogli zrealizować wszystko, co zostało zaplanowane.

Meteņi są również nazywane Vastlāvji, Lastvāgi, 
Miesmeti, Miezmežu diena i innymi nazwami.



Skorupa 
śnieżna

Skorupa pokrywy śnieżnej, która 
zwykle tworzy się po zamarznięciu 
mokrej powierzchni śniegu.



Zbieranie soku 
z drzewa

O pewnej porze 
na wiosnę 
należy 
wywiercić mały 
otwór w brzozie 
lub klonie i 
spuścić sok z 
drzewa. Można 
go pić.



‘Lēļot’

• Robić coś powoli.

• Lēļojot ganos dzīsim" - zwierzęta
gospodarskie będą powoli
wypuszczane na pastwiskach (bydło
spędza cały dzień na zewnątrz na
łąkach, a pasterz się nim opiekuje).
W dzisiejszych czasach pastwiska są
ogrodzone elektrycznym płotem,
pasterz nie jest już potrzebny.



Będziemy 
tworzyć wianki

Wykonanie wianków z kwiatów


