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20.10.2020 – 2 godziny lekcyjne 
 

TEMAT 1: Orfeusz – niedościgniony wzór artysty. 

 

1. Zastanów się, jakie reakcje sztuka może wywoływać w odbiorcach? Kim jest artysta? Jakimi 

cechami powinien się charakteryzować? 

2. Zapoznaj się z treścią mitu o Orfeuszu i Eurydyce ( przeczytaj odpowiedni fragment 

„Mitologii” Jana Parandowskiego ).  

Możesz również wysłuchać krótkiej prezentacji  przypominającej historię tego mitycznego 

bohatera: 

https://www.youtube.com/watch?v=USE0tCSirkI 

3. Odpowiedz pisemnie (w zeszycie) na pytania: 

a) W jaki sposób Orfeusz wpływał na świat przyrody? 

b) Przedstaw okoliczności śmierci Eurydyki. 

c) Dlaczego zstąpienie do królestwa Hadesa wymagało odwagi? Wyjaśnij, jakie znaczenie 

ma nazwanie lutni Orfeusza bronią? 

d) Wyjaśnij, jaki obraz miłości przedstawiono w micie? 

4. Orfeusz jako archetyp artysty. 

Król Tracji słynął z przepięknego i poruszającego śpiewu, który miał magiczną moc; 

oddziaływał nie tylko na ludzi, ale także na zwierzęta i siły natury. Ze względu na piękno 

tworzonej przez niego muzyki i poezji oraz bezgraniczną miłość do Eurydyki stał się wzorem 

artysty, którego sztuka wywierała ogromny wpływ na otaczający świat. 

 

PRACA DOMOWA – notatki z lekcji 

 

TEMAT 2: O samouwielbieniu, czyli mit o narcyzie. 

 

1. Zastanów się, czym jest miłość do samego siebie? Czy selfie publikowane w mediach 

społecznościowych świadczą o samouwielbieniu? 

2. Zapoznaj się z treścią mitu o Narcyzie ( przeczytaj odpowiedni fragment „Mitologii” Jana 

Parandowskiego ).  

Możesz również wysłuchać krótkiej prezentacji  przypominającej historię tego mitycznego 

bohatera: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q30iM8m_Fpk 

3. Narcyzm. 

Mit o Narcyzie bywa najczęściej interpretowany jako opowieść o niespełnionej i zgubnej 

miłości do samego siebie. W bohaterze patrzącym w swoje odbicie rodzi się niezaspokojona 



tęsknota, ostatecznie prowadząca do cierpienia i śmierci. Takie rozumienie mitu przyczyniło 

się do stworzenia pojęcia narcyzmu  jako rodzaju zaburzenia, które charakteryzuje się 

brakiem empatii i poczuciem wyższości wobec innych. 

Warto jednak spojrzeć na Narcyza nie tylko jak na skrajnego egoistę, lecz także jak na postać 

dążącą do samopoznania.  Jego odwrócenie się od świata oznacza wówczas skupienie się na 

sobie i głębokie spojrzenie we własne wnętrze. 

 

PRACA DOMOWA 

Czy zgadzasz się z twierdzeniem psychologa K. Pospiszyla: „Miłość do własnej osoby jest 

podstawowym, a zarazem najpotrzebniejszym uczuciem!” ? Odwołaj się do mitu o Narcyzie. 

 

Proszę o przesłanie zdjęcia wykonanego zadania domowego słuchaczy, których nazwiska 

rozpoczynają się literami: F, G, H, I, J. Odpowiedzi przesyłamy do 24.10.2020. 

 

Przypominam o zakończeniu lektury „Antygony” Sofoklesa. Za tydzień – 27.10.2020 – 

odbędzie się kartkówka sprawdzająca znajomość treści tragedii. 


