
Temat zajęć: Z wizytą na Olimpie    

1. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym. 

2. Przejrzyj swoje notatki, które robiłeś/ robiłaś, czytając mity. Przypomnij sobie treść mitów i 

bohaterów. 
3. Z lekcji historii na pewno pamiętasz, co to jest mit, kim są jego bohaterowi. 

Zapisz te informacje pod tematem: 

Mit to opowieść o bogach i bohaterach, czyli herosach. Zbiór mitów to mitologia. 

Zad. 1.Odpowiedz na pytanie, kogo starożytni Grecy uważali za bohatera, herosa?   
 Poszukaj informacji w podręczniku, internecie, jak jest Ci łatwiej i wygodniej. 

Wiesz też, że każdy bóg i bogini mieli swoje atrybuty, czyli jakiś przedmiot lub zwierzę, które 
wiąże się z daną postacią i ją wyróżnia spośród innych.  

4. Teraz czas na pracę z podręcznikiem. Na str. 206-208 znajdziesz informacje o greckich 

bogach. 

Trzeba je uporządkować. Proponuję wypełnienie tabeli, ale możesz zrobić to w dowolnej 
formie. Ważne, byś umieł/ umiała  określić greckich bogów. 
Zad. 2. 

Imię boga/ bogini czym się zajmuje, opiekuje? jakie są jego/ jej atrybuty 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

5. A teraz mała zgadywanka. Postacie same się przedstawiają, a Ty odgadujesz, kto to mówi i 
dopasowujesz atrybuty.  Atrybuty do wyboru: paw, piorun, owoc granatu, trójząb, głaz, 
muszla.  

 Zad. 3. Opis nr 1 

 Mieszkam na szczycie Olimpu. Siedząc na moim tronie, spoglądam na ludzi i obserwuję ich życie na 
ziemi. Bez mojej woli i rozkazu nic się nie wydarzy. Władam zjawiskami atmosferycznymi. Gdy zechcę, 
rozpogadzam niebo, gdy zechcę mogę zesłać ulewę. Ci, którzy się mi sprzeciwiają, mogą zostać 
ugodzeni gromem, dlatego zwą mnie Gromowładnym. Ostro karzę niegodziwców i kłamców takich 
jak Syzyf. Kim jestem?  

Opis nr 2  

Lubię się stroić i dbać o wygląd, by uważano mnie za najpiękniejszą boginię. Kiedyś stanęłam nawet 
do rywalizacji o tytuł „Najpiekniejszej”, jednak przegrałam z Afrodytą. Niektórzy uważają, że jestem 
kłótliwa, zazdrosna, mściwa. Ale jakże się nie złościć, kiedy krew burzy we mnie swoimi uczynkami 

mój małżonek – pan Olimpu. Kim jestem?  

Opis nr 3 

 Swego czasu cieszyłem się sympatią bogów. Byłem częstym gościem na Olimpie. Jadałem ambrozję i 
piłem nektar. Jednak nie umiałem utrzymać w tajemnicy boskich sekretów. Próbowałem przechytrzyć 



bogów, pomogła mi w tym moja żona i wróciłem z zaświatów, uniknąwszy kary. Jednak od srogich 
wyroków Zeusa nie ma ucieczki. Ukarał mnie srogo i wciąż musze wykonywać bezsensowną pracę, 
która nigdy się nie kończy i nie przynosi efektów. Kim jestem? 

 Opis nr 4 

 Wyłoniłam się z morskiej piany niedaleko Cypru. Jestem uważana za najpiękniejsza boginię, co 
potwierdził Parys przyznając mi tytuł „Najpiękniejszej”. Kochają mnie wszyscy bogowie, jednak 

boginie zazdroszczą mi urody, zwłaszcza Hera. Lubię wybierać się na przejażdżki rydwanem z moim 
synem Erosem. Kim jestem? Opis nr 5 Zawsze lubiłam spędzać czas na łące w otoczeniu nimf. Jednak 
kiedyś nie usłuchałam przestróg matki, zerwałam piękny kwiat i przybył po mnie pan podziemi. Odtąd 
wraz z nim spędzam trzy miesiące jako jego żona w podziemnym królestwie, by potem powrócić na 
ziemię i uradować swą matkę – płaczącą boginię. Kim jestem? 

6. Na koniec proponuje małą powtórkę, w formie krótkiej notatki😊 

 Zad. 4. Uzupełnij tekst odpowiednimi wyrazami.  

Według wierzeń starożytnych Greków siedzibą bogów była góra ………………. . Często urządzano tam 
uczty, na których podawano ………………………………, dające nieśmiertelność. Bogowie częściowo byli 
podobni do ludzi, byli kłótliwi, kochali i cierpieli. Bogowie często gniewali się na ludzi, aby ich 

obłaskawić składano im ……………………… Zeus, gdy się zezłościł, ciskał …………………………….., a Posejdon 
wywoływał na morzach i oceanach ……………………...., wymachując swoim …………………………… Ale byli 
też bogowie łagodni i żyjący z ludźmi w dobrych relacjach, jak bogini ………………………………….., która 
nauczyła ludzi uprawiać oliwki i przekazała im swoją wielka mądrość, czy Hestia, która opiekowała się 
domowym.  

Według wierzeń starożytnych Greków świat wyłonił się z ……………………… Pierwszą parą bogów byli 

Uranos i Gaja, czyli ……………………… . Wierzono również, że po śmierci dusze trafiają do 
………………………….., czyli podziemnego królestwa Hadesa. Przepływa tamtędy rzeka ……………………… 
Pojawia się tam przewoźnik dusz ………………….. , któremu towarzyszysz trójgłowy pies 
…………………………….  Bohaterami mitów greckich są ……………… i ………………. Zbiór mitów nazywamy 
……………………………..  

7. Kochani , macie na te zadania dużo czasu, do wtorku. Nie róbcie wszystkich zadań od razu, 
możecie pracę sobie rozłożyć na kolejne dni, np. każde zadanie w inny dzień. 

8. Jeśli macie możliwość to wydrukujcie zadania i wklejcie do zeszytu, a jeśli nie to proszę o 
pisanie w zeszycie. 

9.  Życzę dobrej zabawy na Olimpie i przyjemnej pracy. 

10. Prowadźcie starannie swoje zeszyty przedmiotowe, może mi je pokażecie wkrótce online😊 

             Pozdrawiam . D. Cicholska- Sowada 


