
  Tio estas nur «skeleto» sed ankoraŭ preta leciono.
 Ĉio dependas de tempo, kiun oni povas uzi por instrui kaj de la 
nivelo de la lernantoj.
 La bildojn indas printi kaj disdoni aŭ eĉ pli bone estus pendigi 
surmure laŭgrade (ne ĉiujn tuj). Eble pligrandigi la skribaĵojn: mi ne 
vidis, kiel tio aspektas printita.
 Indas ne nur montri la bildon sed ankaŭ montri surbilde, pri kio 
temas (ekz. montri silueton de monto aŭ klarigi, ke pluvo estas tiuj 
gutoj de akvo, kiuj falas de ĉielo sed ne flako kiu ankaŭ estas sur la 
bildo).
  Bildo kun sezonoj taŭgas por leciono ekz. mezeŭrope. 
Se la leciono devas esti ie en suda Afriko, oni devus inversigi la 
tekston. 
  Fakte, mi proponas vere instrui laŭ sezonoj en loko de la instruado 
kaj poste, se la grupo estas internacia, priparoli, kia vetero estas en 
lokoj, kie loĝas eksterlandanoj. Aŭ rakonti mem. La leciono pri tiu ĉi 
temo devas esti pli vasta kaj iom konsideri geografion.
  Ankaŭ la aldonitaj ekzercoj estas nur ekzemploj, indas fari pli da ili.  
  Kaj peti lernantojn fari similajn frazojn mem.

Naturo. Hejmtasko de Miri.
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ANTAŬ AŬTUNOSOMERO VENAS

POST VINTRO
VENAS PRINTEMPO
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KOKO KAJ KOKINOJ
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KVERKO



ACERO
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LAGO ESTAS PLI MALGRANDA OL MARO

OCEANO ESTAS PLI PROFUNDA OL MARO

TULIPO ESTAS MALPLI ALTA OL ACERO

VINTRO ESTAS MALPLI VARMA OL SOMERO
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