
Konspekt lekcji języka polskiego w kl. V szkoły podstawowej 

 

TEMAT: Zmieniają się uczucia, zmieniają się pory roku, czyli o micie pt. 

„Demeter i Kora”. 

 

Cele lekcji: 

Uczeń powinien: 

- wypowiedzieć się na temat obejrzanej inscenizacji, 

- zrozumieć sens mitu, 

- znaleźć zależność między uczuciami Demeter a zmianą pór roku, 

- wyjaśnić, czym są mity i dlaczego powstawały, 

- dostrzegać rolę i znaczenie mitów w życiu starożytnych ludzi, 

- podać naukowe wyjaśnienie zmiany pór roku, 

- integrować wiedzę z zakresu przyrody, ekologii, historii, 

- kształtować postawę ekologiczną 

- wyszukać w tekście fragmenty dotyczące uczuć Demeter po stracie córki, 

- nazwać uczucia bohaterki mitu, 

 

Metody: inscenizacja, praca z tekstem przewodnim, rozmowa dydaktyczna,  

 

Środki dydaktyczne: magnetofon, płyta CD, dekoracje,  kartki z postacią 

Demeter, tabelki. 

 

PRZEBIEG LEKCJI: 

 

I. Sprawy organizacyjno – porządkowe. 

II. Rekapitulacja wtórna: 

- sprawdzenie zadania domowego ( opowiadanie na podstawie mitu o 

Demeter i Korze ). 

 

III. Wprowadzenie nauczyciela do nowej lekcji: 

- ukazanie celu lekcji ( porównanie wyobrażeń starożytnych Greków o 

zjawiskach przyrody ze współczesnym stanem wiedzy na ten temat, jaką rolę 

spełniały mity w starożytności, poszukanie związku między światem bogów 

a światem przyrody) 

 

 

IV. Rozwinięcie: 

1. Inscenizacja mitu 

2. Rozmowa dydaktyczna; 

- Czy inscenizacja podobała się? 

- W czym może pomóc obejrzenie lub udział w przedstawieniu? ( z punktu 

widzenia oglądających i uczestniczących w przedstawieniu ). 



 

- O jakim zjawisku przyrody opowiada ten mit? 

- W jaki sposób starożytni Grecy tłumaczyli zmianę pór roku? 

- Jaka była zależność między uczuciami Demeter a porą roku?  

- Odczytajcie fragment, który mówi o tej zależności. 

Pory roku zmieniały się w zależności od uczuć Demeter, bogini urodzaju, 

która czuła radość , gdy jej córka była z nią i smutek , kiedy Kora schodziła 

do Hadesu. („Od owego czasu co roku na wiosnę Ziemia – Demeter stroi się 

w szaty radosne na powitanie swej córki, a późną jesienią, gdy ma ją stracić, 

płacze deszczem i szarugą nad swą dolą.”). 

 

3. Zapisanie tematu lekcji: Zmieniają się uczucia, zmieniają się pory 

roku, czyli o micie pt. Demeter i Kora”. 

 

4. Koło zmian (narysujcie i wpiszcie pory 

roku

UCZUCIA DEMETER = ZMIANY PÓR ROKU 

 

5. Odczytajcie fragmenty mówiące o uczuciach Demeter, kiedy jej córka 

schodzi do Hadesu i nazwijcie je. ( uczniowie wpisują do schematu przy polach 

: jesień , zima). 

Boleść, żal, smutek, tęsknota, nadzieja. 

6. Odczytajcie fragmenty mówiące o uczuciach Demeter, kiedy Kora powraca 

do niej na Ziemię  i nazwijcie je. ( Po odczytaniu i nazwaniu uczuć Demeter 

uczniowie wpisują je do schematu w polach: wiosna, lato ). 

Radość, szczęście, zadowolenie. 



 

 

7. Uzupełnijcie rysunek z postacią Demeter: 

- wpiszcie rzeczowniki z określeniami bogini obok rysunku 

- w punkcie a) określenia bogini 

- w punkcie b) nazwy jej uczuć i przeżyć 

 

8. Rozmowa dydaktyczna: 

- Dlaczego starożytni wymyślali takie fantastyczne historie?  

- Co to jest mit? Jaką rolę spełniał mit w starożytności?  

- W jaki sposób współczesne nauki przyrodnicze wyjaśniają zjawisko zmiany 

pór roku? ( encyklopedia, rozdać skserowany rysunek ). 

- Kto w przeszłości odkrył, że Ziemia krąży wokół Słońca? 

- Kto w starożytnym Rzymie zreformował kalendarz? 

- Czy dzisiaj klimat się zmienia?  

- Co powoduje zmiany klimatyczne na Ziemi? ( na podstawie wiadomości, 

obserwacji, jak powinniśmy dbać o Ziemię) 

 

9. Zapisanie wniosku z lekcji. 

Starożytni Grecy sądzili, że pory roku zmieniają się w zależności od uczuć 

Demeter, bogini urodzaju. Wiosną i latem matka cieszy się, że ma córkę przy 

sobie, dlatego przyroda rozkwita. Jesienią i zimą, gdy Kora przebywa w 

Hadesie, jej matka jest smutna, więc dookoła panuje szaruga. 

Wymyślając mity, Grecy próbowali wyjaśnić niezrozumiałe zjawiska przyrody. 

Nie dysponowali zdobyczami współczesnej wiedzy, która tłumaczy zmianę pór 

roku ruchem Ziemi wokół Słońca i nachyleniem osi ziemskiej do płaszczyzny 

orbity.  ( rysunek ) 

 

V. Rekapitulacja pierwotna:  

- Podsumowanie zajęć. 

 

VI. Zadanie domowe: 

Uzupełnij rysunek przedstawiający Demeter określeniami dotyczącymi jej 

wyglądu. 

Napisz list do Kory w imieniu Demeter, która jej poszukuje. ( do zeszytu na 

środę). 

 

VII. Ocena uczniów. 

 

 

 

 

 



 

Dodatkowa tabelka z określeniami do uczuć Demeter ( praca ze słownikiem 

wyrazów bliskoznacznych ):  
 

Uczucia i przeżycia Demeter Określenia uczuć i przeżyć 

boleść Głęboka, ciężka, niewysłowiona, milcząca, obezwładniająca 

żal Głuchy, nieutulony, niezmierny, ściska serce, umierać z żalu 

smutek Cichy, nieustanny, nieznośny, pogrążyć się w smutku, 

smutek ogarnia 

tęsknota Glęboka, niezmierzona, usychać z tęsknoty, niewysłowiona 

rozpacz Ciężka, beznadziejna, nieopisana, wypełnia serce 

gniew Słuszny, gwałtowny, płonąć gniewem, wybuchnąć gniewem 

ból Dotkliwy, ostry, przeszywa serce, obezwladnia 

 

 
 

 


