Урок 19. Животните в културата и вярванията на хората по света
Задача 1. В културите на някои народи животните присъстват със специално значение и са свързани с различни вярвания. Някои животни се смятат за свещени.
Срещат се в много приказки и легенди. Запознайте се с някои от тях – потърсете
информация в интернет или в енциклопедии.
Защо скарабеят е свещено животно в Древен Египет?

Защо кравата се смята за свещено животно в Индия?

Знаете ли легендата за създаването на Рим и от какво животно са отгледани братята
Ромул и Рем? https://clubz.bg/17706-21_april_v_snimki

Всички знаете за известните кориди в Испания. Защо се провежда борбата с бикове
и какво е значението на бика?

Какви са вярванията, свързани с черната котка?

Каква е ролята на змията в Библията?
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Задача 2. Много често във вярванията на хората на животните се приписват различни човешки качества. Това е отразено в народните приказки, пословиците и поговорките.
Какви качества обикновено се приписват на тези животни? Какви пословици и поговорки знаете за тези животни? Какви приказки знаете с тези животни и показват
ли там тези качества?
(а) Вълк

Качества: кръвожаден, опасен, див

Поговорки: Вълкът козината си мени, но нрава си – не. Вълк в овча кожа.

Приказки: „Червената шапчица“, „Трите прасенца“, „Вълкът и лисицата“

(б) Лисица

(в) Заек
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(г) Мечка

(д) Куче

(е) Магаре

(ж) Муха

(з) Агне
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(и) Мравка

(й) Риба

Задача 3. Знаете ли на кой континент или в какви области се срещат тези животни?
Какво друго знаете за тях?
(а) Слон

(б) Лама

(в) Панда

(г) Коала
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(д) Пингвин

(е) Полярна мечка

(е) Гепард

(ж) Кенгуру

(з) Прилеп

Задача 4*. Един човек трябвало да прекара през реката два вълка и две овце.
Човекът можел да вземе само по 1 животно в лодката си. Също така не трябвало
една овца да остава сама с един или два вълка на брега, защото щели да я изядат.
Как ще прекара човекът животните на другия бряг на реката?
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