
Webquest – Narodowe Dziedzictwo Niematerialne Łotwy 

 

Wstęp 

Mówiąc o narodowym dziedzictwie niematerialnym Łotwy, należy w pierwszej kolejności 

wspomnieć o licznych świętach, tradycjach i rytuałach. Niektóre z tych świąt są 

obchodzone w podobny sposób w całej Europie, jak na przykład Boże Narodzenie czy 

Wielkanoc, jednak nawet w tych przypadkach zdarzają znaczące różnice w obchodach, 

które wynikają ze skomplikowanej historii Łotwy. Niektóre z tych tradycyjnych świąt 

mają nietypowe elementy, zapożyczone jeszcze z pogańskich czasów. 

Zadanie poniżej skupia się właśnie na tych pogańskich obyczajach dalej zakorzenionych 

w łotewskich świętach. 

Święta omówione w tym zadaniu: Boże Narodzenie, Līgo, Święto Zbiorów oraz Święto 

Grobów, które jest prawdopodobnie jednym z najbardziej niecodziennych obyczajów 

obchodzonych na Łotwie. 

Informacje na temat festiwali: ich pochodzenie, przygotowania, ubiór i/lub maski, picie i 

jedzenie, itd. 

 

Cel 

Celem tego ćwiczenia jest poszerzenie wiedzy na temat innych kultur poprzez skupienie 

się na podobieństwach i różnicach pomiędzy obchodzonymi świętami oraz odnalezienie 

pogańskich korzeni w tradycjach i rytuałach łotewskich oraz polskich.  

Celem tego ćwiczenia jest także rozwinięcie umiejętności językowych, takich jak czytanie 

ze zrozumieniem i mówienie, oraz innych umiejętności, zwłaszcza wyszukiwania i 

prezentowania informacji. 

 

Zadanie 

Pracujcie w małych, 3-4 osobowych grupach. Każda z grup musi znaleźć informacje na 

temat wybranego przez siebie święta, przygotować prezentację na temat tego święta, 

wyciągnąć wnioski ze swojej pracy i wytłumaczyć reszcie uczniów dlaczego warto wziąć 

udział w obchodzeniu danego święta na Łotwie. 

 

Postępowanie 

Znajdźcie strony internetowe w informacjami niezbędnymi do ukończenia tego zadania. 

Wasz prowadzący chętnie Wam w tym pomoże. 

 



Wniosek 

Przeprowadziliście rozbudowane poszukiwania informacji i nauczyliście się dużo na 

temat niematerialnego dziedzictwa kulturowego Łotwy. Poznaliście na własnej skórze 

zalety i wady pracy w grupie oraz nauczyliście się podejmować wspólne decyzje. To 

zadania sprawiło, że zwróciliście uwagę na tradycyjne sposoby obchodzenia świąt i 

upamiętniania dawnych tradycji w Łotwie i w Polsce. Dokonaliście porównania, 

pomyśleliście o podobieństwach i różnicach pomiędzy różnymi aspektami kulturalnymi 

tych dwóch krajów. 

 

Przykładowe źródła internetowe 

Boże Narodzenie: 

https://www.pch24.pl/lotwa--polityczny-spor--kiedy-obchodzic-boze-

narodzenie,32656,i.html 

https://przegladbaltycki.pl/3993,boze-narodzenie-latgalskich-staroorzedowcow.html 

http://podroze.gazeta.pl/podroze/56,114158,10848620,Boze_Narodzenie_w_Europie__

_najdziwniejsze_zwyczaje.html 

http://www.polak.lv/90/miesiace.shtml 

http://ugotuj.to/przepisy_kulinarne/1,110375,8638193,Swiateczne_stoly_Europy_od_A

_do_Z.html 

https://poznan.wyborcza.pl/poznan/1,36039,20986658,swietujemy-boze-narodzenie-

ale-poganskie-zwyczaje-sa-dla-nas.html 

https://limanowa.in/aktualnosci/jak-u-nich-wyglada-wigilia/7894 

 

Līgo (noc przesilenia letniego): 

https://pl.wikipedia.org/wiki/L%C4%ABgo 

https://www.mfa.gov.lv/pl/poland/informacje-turystyczne/ligo-czy-noc-swietojanska 

https://wyprawymarzen.pl/przewodnik/noc-swietojanska-na-lotwie-tu-biegaja-nago-i-

szukaja-kwiatu-paproci/ 

https://turystyka.wp.pl/noc-kupaly-w-europie-tradycja-wicia-wiankow-jest-wciaz-

zywa-6394022089238657a 

http://bywajtu.pl/strony/swieta-i-tradycje/notatka/ryga-w-przeddzien-nocy-

swietojanskiej/ 
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Święto zbiorów: 

https://tambylscy.pl/ryga-doroczne-swieto-zbiorow-na-starym-miescie/ 

 

Święto grobów: 

https://przegladbaltycki.pl/1710,lotewskie-zaduszki-o-cmentarzach-i-mozaice-

wyznan.html 

https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2018-07/lotwa-modlitwa-zmarli.html 

https://www.facebook.com/OdkryjLotwe/photos/%C5%9Bwi%C4%99to-

zmar%C5%82ych-w-lecie-uroczysto%C5%9Bci-zwi%C4%85zanych-z-kultem-

zmar%C5%82ych-na-%C5%82otwie-jest/1859162994313817/ 

https://deon.pl/kosciol/lotwa-trwaja-kapusvetki-czyli-wakacyjna-modlitwa-za-

zmarlych,486399 
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