
27.04.2020 poniedziałek 

TEMAT: Prometeusz – dobroczyńca ludzkości.      

                      

Poznamy dziś nowego bohatera greckich mitów – Prometeusza. 

 

1. Przeczytajcie tekst „Mit o Prometeuszu” – str. 256 

2. Odpowiedzcie w zeszycie na pytania do tekstu – str. 258 pytanie 1, 2, 3. 

3. Historia Prometeusza zawarta w naszym podręczniku jest niepełna. Żeby zrozumieć, 

dlaczego Zeus skazał tytana na takie cierpienie, przeczytajcie fragment mitu wg Jana 

Parandowskiego. W tym celu zalogujcie się na e-podręczniki i skorzystajcie                                 

z udostępnionej dla was lekcji „Kara za stworzenie człowieka”. Nie wykonujcie 

wszystkich ćwiczeń! Przeczytajcie tekst z ćwiczenia 3, a po przeczytaniu 

wykonajcie tylko ćwiczenie 5 i 6.                                                                                                      

Postaraj się wykonać zadanie jak najlepiej, ponieważ Twoja aktywność jest widoczna 

i będzie oceniania.   NIE PRZEPISUJ ZADAŃ  Z E-PODRĘCZNIKA DO ZESZYTU. 

4. W ramach podsumowania obejrzyjcie streszczenie: 

https://youtu.be/KhdJ8OLeLnQ 

 

 

28.04.2020 wtorek 

TEMAT: Czy Prometeusz zasłużył na karę, która go spotkała? 

1. Sprawdźmy, czy zapamiętałeś treść wczorajszego mitu. W tym celu ustnie 

dokończ zdania: 

- Prometeusz ulepił…. 

- Pierwsi ludzie (gdzie mieszkali? jacy byli?)… 

- Tytan poprosił Zeusa o…, ale bóg….. 

- Prometeusz podczas pobytu u Hefajstosa…. 

- Odtąd ludzie… 

- Prometeusz nauczył ich… 

- Bogowie w tym czasie za namową Zeusa stworzyli kobietę…, która była (jaka?)… 

- Została ona zesłana na Ziemię z tajemniczą…. 

- Brat Prometeusza otworzył tę puszkę i…. 

- Wtedy Prometeusz postanowił zemścić się na Zeusie: (w jaki sposób?) 

- Zeus w ramach zemsty ukarał tytana:… 

Myślę, że każdy sobie z tym poradził, a jeśli ktoś czegoś nie wiedział to powinien przeczytać 

mit jeszcze raz. 

https://youtu.be/KhdJ8OLeLnQ


2. Jaki był Prometeusz? Dokończ zdania i zapisz je w zeszycie. 

 

Prometeusz był życzliwy, bo... 

O mądrości Prometeusza świadczy... 

Wykazał się przebiegłością, kiedy... 

Niezwykłej odwagi wymagało... 

Prometeusz był przewidujący i dlatego uniknął... 

Można o nim powiedzieć, że był poważny, ponieważ… 

 

3. Czy, Twoim zdaniem, wyrok władcy Olimpu był słuszny? Zgromadź w zeszycie 

argumenty obciążające lub usprawiedliwiające Prometeusza. 

 

4. Wyjaśnij pojęcie „altruista” i zastanów się, czy Prometeusza można nazwać altruistą. 

Zapisz w zeszycie. 

 

29.04.2020 środa 

TEMAT: Siła miłości… Mit o Orfeuszu i Eurydyce. 

 

1. Przeczytaj mit – podręcznik str. 260. 

 

2. Sprawdź się – wykonaj krótki test na platformie Quizziz.  Kod do testu 

będzie udostępniony w środę o godź. 9.00 za pomocą komunikatora Messenger na 

grupie klasowej. KONIECZNIE zaloguj się z imienia i nazwiska. PROSZĘ NIE 

TWORZYĆ FIKCYJNYCH LOGINÓW! 



3. Podaj jak najwięcej informacji na temat głównych bohaterów – Orfeusza i Eurydyki. 

Zapisz w zeszycie. 

4. Zredaguj plan wydarzeń opisanych w micie. 

5. Uzupełnij w zeszycie wniosek: 

Miłość Orfeusza do Eurydyki była ………………, ponieważ …….. ……….. 

Muzyka Orfeusza miała niezwykłą moc, ponieważ  ………… 

 

6.  „Rozpacz Orfeusza była niezmierna, gdy powrócił i nie znalazł żony. Począł błądzić 

po lasach i gajach, w nadziei, że ją odszuka zabłąkaną gdzieś w kniejach.” 

Napisz w imieniu Orfeusza ogłoszenie, w którego treści podasz informacje o zaginięciu 

i poszukiwaniu ukochanej Eurydyki. Uwzględnij opis wyglądu zewnętrznego zaginionej. 

Pamiętaj o wszystkich niezbędnych informacjach, które powinny znaleźć się w tego typu 

ogłoszeniu. 

Bardzo proszę, napiszcie to ogłoszenie w edytorze tekstu Word i prześlijcie do oceny na 

adres: iwona.m.mikulec@gmail.com. 

 

Zadanie dla chętnych: Wciel się w postać Orfeusza. Zredaguj krótki monolog, w którym 

przekonasz Hadesa do tego, aby ponownie wpuścił Cię do świata zmarłych. 

 

7.  Na koniec możesz obejrzeć animację (Bajanie na ścianie): 

https://youtu.be/TVa8ekO0P0Y 

 

 

30.04.2020 czwartek 

Temat: W świecie mitów. 

 

1. Dziś proponuję wam utrwalanie treści związanych z mitami w formie zadań na 

platformie LearningApps.    

 

2. Po kliknięciu na link zostaniesz przeniesiony do zadań. 

https://learningapps.org/2472257 

https://learningapps.org/1449045    

https://learningapps.org/1235312    

https://learningapps.org/1241154    

https://learningapps.org/1334707    

https://learningapps.org/1418357 

https://learningapps.org/9474110 
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https://learningapps.org/9586616  

Po kliknięciu na niebieski znaczek w prawym dolnym rogu system poprawi Twoje 

odpowiedzi.  

 

 

4. 05. 2020 poniedziałek 

TEMAT: Mitologiczni bohaterowie. 

 

1. Dziś utrwalimy treści związane z bohaterami mitologii greckiej.  

 

2. Przypomnijmy mity poznane w klasie V. W tym celu obejrzyjcie krótkie filmy. 

Oczywiście kto pamięta, nie musi oglądać.  

 

a) Mit o stworzeniu świata 

https://www.youtube.com/watch?v=01IHzwLB42g&feature=youtu.bes://youtu.be/01IHzw

LB42g 

b) Mit o Syzyfie 

https://youtu.be/w0NldYXV-Ro 

c) Mit o Dedalu i Ikarze 

https://youtu.be/MBV6CbCR91U 

d) Mit o Demeter i Korze  

https://youtu.be/R2XK80gDW50 

e) Mit o Tezeuszu i Ariadnie 

https://youtu.be/rBuF8Hwv6K4 

f) Mit o Heraklesie 

https://www.youtube.com/watch?v=6EqPjoJu47E 

 

3. Zapiszcie po dwa przymiotniki, którymi można określić podane postacie z mitologii. 

Syzyf, Ikar, Dedal, Prometeusz, Tezeusz, Ariadna, Persefona, Demeter, Orfeusz, Herakles 

 

4. Wybierzcie 3 postacie z mitologii  i dla każdej ułóżcie zdanie, które mogłaby 

wypowiedzieć. Zapiszcie w zeszycie. 

 

Przykład: Nauczyłem ludzi jak korzystać z ognia, ale za to zostałem skazany na straszliwą 

         mękę. (Prometeusz) 

 

5. Który bohater mitologiczny jest wg Ciebie najciekawszy? Uzasadnij w kilku zdaniach. 
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