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Szkoła Podstawowa nr 7 w Poznaniu 
 

Na Olimp, gdzie, jak mówią, bogów jest siedziba 

Zawsze bezpieczna. Nigdy wiatr nią nie potrząśnie, 

Deszcz nie zmoczy jej, śnieg nie obsypie. Pogoda 

Roztacza się bezchmurna, światło promienieje. 

Tym się bogowie możni cieszą dnia każdego. 

                                                         Homer, Odyseja 

                                                                                                          (wolnelektury.pl) 

 

 Piątoklasistko, Piątoklasisto! 

Dzisiejsza lekcja przeniesie nas do starożytnej Grecji, do świata bogów, herosów, nimf, 

bohaterów…. 

CELE LEKCJI: 

 

▪ Wiem, czym są mit i mitologia. 

▪ Potrafię własnymi słowami opowiedzieć, jak starożytni Grecy wyobrażali sobie 

powstanie świata. 

▪ Tworzę plan wydarzeń. 

 

Uwaga! Nie drukuj karty pracy, wszystkie zadania obowiązkowe wykonaj  

w zeszycie. 

 

Przeczytaj uważnie „Mit o powstaniu świata” (fragment książki Anity Rejch pt. „Mity 

greckie. Baśnie starożytnych”) – str. 202-204 w podręczniku. 

 

Pora na zadania. 

1. Uzupełnij plan wydarzeń podanymi w ramce wyrazami w odpowiedniej formie,                     

a następnie wpisz go do zeszytu (źródło: nowaera.pl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rea, Gaja, Zeus, Okeanos, Kronos, dzieci, cyklopi, 

Uranos, Tartar, Kronos, sierp, sturęki, władza, Hestia, 

Arkadia, tytani 
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1. Pierwotny Chaos. 

2. Powstanie Kosmosu. 

a) Pojawienie się __________________ i Uranosa. 

3. Potomstwo pierwszej boskiej pary. 

a) Narodziny __________________, pana wód. 

b) Przyjście na świat kolejnych __________________, czyli olbrzymów. 

c) Pojawienie się na Ziemi jednookich ________________ oraz ________________ 

olbrzymów. 

4. Niezadowolenie Uranosa. 

a) Niezaakceptowanie swych dzieci przez __________________. 

b) Strącenie potomstwa do __________________. 

5. Zemsta Gai. 

a) Uzbrojenie Kronosa w kamienny __________________. 

b) Przejęcie władzy przez __________________. 

6. Rządy Kronosa i Rei. 

a) Ślub. 

b) Podejrzliwość Kronosa i obawa przed utratą __________________. 

c) Narodziny __________________. 

d) Połykanie kolejnych __________________ przez Kronosa. 

7. Walka Rei o dzieci. 

a) Oszukanie Kronosa. 

b) Ukrycie __________________ w __________________. 

c) Spisek __________________ i Zeusa – podanie Kronosowi środka na wymioty. 

 

2. Ułóż zadanie typu prawda-fałsz, dotyczące mitu o powstaniu świata. 

 

       Przykład: 

Pierwszymi bóstwami byli Uranos i Reja. F P 

Posejdon był bratem Zeusa. F P 

 

     Zredaguj przynajmniej 5 zadań w takiej formie, wpisz je do zeszytu.  
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3. Przeczytaj z podręcznika (str. 205) definicje mitu i mitologii. 

 

  Zapamiętaj: 

 

 

Mit to opowieść fantastyczna dotycząca bardzo odleglej 

przeszłości. Wyraża on wierzenia, wyobrażenia i doświadczenia 

danej społeczności, np. Greków, Rzymian, Słowian. 

 

Mitologia to zbiór mitów jednego ludu. 
 

 

 

          Zanotuj te nowe wiadomości w zeszycie. 

Na zakończenie! 

    By utrwalić sobie dzisiejszy tekst (a wrócimy do niego jeszcze na następnej lekcji),  

    obejrzyj krótki film: 

         https://www.youtube.com/watch?v=01IHzwLB42g 

https://www.youtube.com/watch?v=01IHzwLB42g

