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MOTTO LEKCJI JĘZYKA I LITERATURY ŁOTEWSKIEJ

Słowo przeczytane - droga do siebie i świata!



ZNACZENIE CZYTANIA

✓ Skutecznie rozwija wiedzę i potencjał

osobisty;

✓ Buduje bardziej pewny obraz siebie.



PROMOCJĄ CZYTANIA W PRACY Z TEKSTEM

✓ Przeczytaj fragment jesiennego obrazu Reginy Ezer

"Elegia (październik)" i dowiedz się, jakie środki

artystyczne i językowe pomagają wyczarować nastrój

jesieni!

✓ Powiedz nam, czy Twój jesienny nastrój jest zgodny

z tym przedstawionym we fragmencie!

✓ Narysuj swoje jesienne uczucia na kartce A4!



Liście są duszami drzew. Teraz są już prawie martwe i w bezwietrzne
noce rozmawiają ze sobą cicho innymi, starymi już głosami. Jeśli nie
patrzymy na nagie wierzchołki drzew, ale patrzymy ponad, ponad
i ponad nimi, to wydaje się, że to lato wciąż suwerennie panuje nad
nami i nad wszystkim.

Wiosną jabłonie tak szalały, że w ekstazie kwitnienia wzlatywały do
nieba. Rozkwit i szaleństwo zdawały się nie mieć granic ani końca. Ale
teraz, niestety, okazuje się, że wszystkiego może być za dużo - nawet
piękna.

Z oczami wielkimi i pełnymi zachwytu, jasnymi jak blask nieba, jabłka
spoglądają na każdego, kto przelotnie spojrzy na nie, gdy przechodzi
obok [...]. Nadal są bardzo piękne, a być może że ich głównym pięknem
jest ich zguba.



KORZYŚCI Z WYZWAŃ ZWIĄZANYCH Z UMIEJĘTNOŚCIĄ 
CZYTANIA 

✓związek tekstu z osobistym doświadczeniem,

✓uczenie się postrzegania tekstu z wielu pozycji 
(dosłownej, przenośnej).



DOŚWIADCZENIA Z PROJEKTU DOTYCZĄCE 
UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA

✓Na Litwie - narodowe zobowiązanie do czytania - nowa matka
otrzymuje pierwszą książkę do czytania dla swojego dziecka
przy wypisie ze szpitala.

✓Starania mające na celu zachęcenie ludzi do czytania poprzez
organizowanie festiwali czytania, przyciągających zarówno
młodych, jak i uznanych pisarzy, muzyków i organizatorów
atrakcji.

✓Umiejętność ekscytowania się myślą, że czytanie jest stylowe
i nowoczesne.


