
Temat: Mit o Demeter i Korze, czyli uczucia matki po stracie córki.  

 

1. Obejrzyj fotografie przedstawiające krajobrazy i elementy natury w różnych porach roku.  

 
 

 



2. Uzupełnij tabelkę nazwami uczuć i emocji na podstawie powyższych fotografii.  

                                                Przerysuj tabelkę do zeszytu! 

Jakie uczucia budzi? 

WIOSNA LATO JESIEŃ ZIMA 

 

 radość 

 .................... 

 .................... 

 

 beztroska 

 ................... 

 ................... 

 

 tęsknota 

 ................... 

 .................... 

 

 apatia 

 ................... 

 ................... 

 

3. Wysłuchaj fragmentów muzyki A. Vivaldiego „Cztery pory roku”. Link poniżej: 

https://www.youtube.com/watch?v=GRxofEmo3HA 

Pory roku są opisane: spring (wiosna), summer (lato), autumn (jesień), winter (zima).  

 

4. Przeczytaj mit o Demeter i Persefonie (Korze) - podręcznik, str. 208 - 210.  

 

5. Zastanów się nad odpowiedziami na poniższe pytania. Polecenie to wykonujemy ustnie!  

 Kto jest główną postacią w micie? 

 W jakim momencie poznajemy Demeter? 

 Jak brzmiała przestroga matki skierowana do córki ? 

 Dlaczego Kora nie posłuchała swojej matki? 

 Kto był sprawcą tragedii? 

 Dokąd została porwana Kora (Persefona)? 

 Co stało się na ziemi, kiedy bogini urodzaju wpadła w rozpacz? 

 Co zrobił Dzeus (Zeus),aby ukoić ból Demeter? 

 Co wymyślił Hades, aby Persefona musiała do niego wracać co roku na trzy miesiące? 

 Jak Demeter okazywała swoją radość, kiedy odzyskiwała córkę, a co się działo, kiedy 

musiała się z nią żegnać? 

6. Przerysuj schemat do zeszytu i uzupełnij luki zgodnie z treścią mitu.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=GRxofEmo3HA


7. Narysuj tabelkę w zeszycie przedmiotowym i uzupełnij luki informacjami o zmianach 

zachodzących w przyrodzie, które znajdują się w ramce. Wpisz je do tabelki.  

 

 

 

 

 

 

 

DEMETER  

(zmiany w przyrodzie) 

UTRATA CÓRKI ODZYSKANIE CÓRKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WNIOSEK:  Stan przyrody odzwierciedla uczucia ...................................    

(tęsknotę za utraconym dzieckiem, żal z powodu rozstania  

lub miłość matki do córki i radość z jej powrotu). 

Powitania i pożegnania matki z córką tłumaczą zjawisko .............................................  .  

 

8. Wykonaj poniższe ćwiczenia z podręcznika w zeszycie przedmiotowym: 

ćw. 3/210 

ćw. 5/ 210 

Jak należy uzupełnić poniższe zdania? 

1. Pan podziemnego królestwa uprowadził Korę do ......................... .  

2. Demeter miała żal do ......................... za porwanie jej córki. 

 

wesoły ptasi świergot,    błotniste kałuże,    zieleń blednie,    szum dojrzałych zbóż,  

pożółkłe liście unoszone wichurą,    usychają kwiaty i kłosy pszeniczne,  

szum górskich strumyków i błękitnych jeziorek,    rośliny napęczniałe sokiem,   

czernieją, łamią się i kruszą łodygi,    ziemia nie wydaje plonów,   w powietrzu unosi się 

woń ziół i zapach kwiatów,   w przyrodzie panuje szarość i pustka,   kiełkują nasiona  

i kwitną kwiaty,     przyroda usypia,   ptaki umilkły i zwiędły kwiaty,  

   na bezchmurnym niebie świeci słońce,   przyroda budzi się do życia 



9. Dlaczego mamy różne porty roku?  Obejrzyj film edukacyjny.  Link  poniżej:  

https://www.youtube.com/watch?v=ILrp2ht2JQI 

Zastanówcie się nad odpowiedzią na poniższe pytania: 

Czy starożytni Grecy byliby w stanie naukowo objaśnić, skąd się biorą pory roku? Dlaczego?  

Czy już wiecie, dlaczego stworzyli mit o porach roku? 

10. Przepisz poniższą notatkę do zeszytu.  

 

FUNKCJA MITÓW 

Mity wyjaśniały starożytnym wielkie, niezbadane i niezrozumiałe dla 

ówczesnych ludzi tajemnice istnienia, między innymi:  

a) stworzenie świata (jak powstał świat?),  

b) pochodzenie bogów i ludzi,  

c) śmierć i życie pośmiertne człowieka,  

d) powstanie różnych zjawisk przyrody (np. zmiana pór roku).  

 

11. Jakie sytuacje zostały przedstawione na poniższych ilustracjach? Ćwiczenie wykonujemy 

ustanie! 

 

                

https://www.youtube.com/watch?v=ILrp2ht2JQI

