
 Δραστηριότητα Φιλαναγνωσίας και Μυθολογία

«Ο Μύθος της Περσεφόνης»

Α. Περιεχόμενο Διδασκαλίας

Ο Μύθος της Περσεφόνης στοχεύει στην γνωριμία και την επαφή των παιδιών με την αρχαία ελληνική 
μυθολογία. Τους δίνετε η ευκαιρία να αποφασίσουν το τέλος της ιστορίας, το οποίο καλούνται να 
εκφράσουν μέσα από τη ζωγραφικής τους και να αιτιολογήσουν την απόφαση τους.

Β. Μέθοδος Διδασκαλίας

Η δραστηριότητα έχει ως μέθοδο διδασκαλίας την αφήγηση του μύθου που επιθυμεί την ενεργητική 
συμμετοχή των παιδιών για την επίλυση του προβλήματος της Περσεφόνης μέσα από την ανάπτυξη 
σχεδιαστικής τους ικανότητας.

Γ. Υλικά- Μέσα Διδασκαλίας 

Τα υλικά για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων είναι:
- Μαρκαδόροι/ Ξυλομπογιές
- Ένα φύλλο χαρτί Α4

Δ. Περιγραφή Διδασκαλίας

Διαβάζουμε στα παιδιά τον μύθο της Περσεφόνης και τους δίνουμε ένα φύλλο χαρτί για να 
ζωγραφίσουν το τέλος της ιστορίας

Ο Μύθος της Περσεφόνης:

Όσο μεγάλωνε η Περσεφόνη, η κόρη της θεάς Δήμητρας, μεγάλωνε και η ομορφιά της. Όταν την είδε 
ο Πλούτωνας, θεός του Άδη, την ερωτεύτηκε κεραυνοβόλα και αποφάσισε να την κλέψει. Η νεαρή 
Περσεφόνη μάζευε λουλούδια στο Νύσιο πεδίο. Τη συντρόφευαν, η Αθηνά, η Άρτεμης και οι 



Ωκεανίδες νύμφες. Ανέμελη η Περσεφόνη, απομακρύνθηκε από τη συντροφιά της, αναζητώντας το πιο
όμορφο λουλούδι. Όταν έσκυψε να πιάσει έναν νάρκισσο, η γη χωρίστηκε στη μέση και από τα έγκατα
εμφανίσθηκε ένα άρμα. Οδηγός ήταν ο Πλούτωνας, που με το ένα χέρι κρατούσε τα χαλινάρια των 
αλόγων και με το άλλο άρπαξε την πανέμορφη κοπέλα. Οι κραυγές της δεν ακούστηκαν από κανένα 
και η Περσεφόνη κατέβηκε στον Κάτω Κόσμο. Η Δήμητρα έψαχνε μάταια την κόρη της, μέρα και 
νύχτα. Απ’ τη λύπη της, η γη και οι καλλιέργειες άρχισαν να μαραζώνουν. Μετά από καιρό, ο Ήλιος 
που έβλεπε τα πάντα απ’ τον ουρανό, λυπήθηκε τη θεά και της είπε που βρισκόταν η κόρη της. Η 
Δήμητρα απαίτησε να επιστραφεί η Περσεφόνη, αλλιώς δεν θα άφηνε τη γη να ξανανθίσει. Ο Δίας, 
παρακινημένος απ’ τις ικεσίες των ανθρώπων που πεινούσαν, διέταξε τον Πλούτωνα να ελευθερώσει 
την Περσεφόνη. Ο Θεός του Άδη δεν είχε άλλη επιλογή απ’ το να υπακούσει, αλλά πρώτα έδωσε στην 
Περσεφόνη να φάει ένα ρόδι. Ο Πλούτωνας γνώριζε ότι αν η κοπέλα κατανάλωνε τροφή στον Κάτω 
Κόσμο, θα δενόταν μαζί του και δεν θα μπορούσε να φύγει..

“Το ερώτημα είναι η Περσεφόνη να φάει το ρόδι;”

Ζωγράφισε την λύση που θα θέλεις και αιτιολόγησε την απάντηση σου!

- Να φάει το ρόδι και να παραμείνει στο κάτω Κόσμο;
- Να μην φάει το ρόδι και να γυρίσει στη μαμά της στον Όλυμπο;

Όμορφες Δημιουργίες


