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KLASA V 

 

1.Temat: Pijemy nektar, jemy ambrozję i zbieramy laury. ,,Mitologia na językach’’. 

                           

Drodzy Uczniowie, kończymy cykl lekcji związany z mitami greckimi, czyli ,,Mitologią’’. 

Zapiszcie zatem w zeszycie krótką notatkę, która wyjaśnia dlaczego ten utwór jest tak ważny  

i omawiamy go w szkole. 

 

Każdy wykształcony człowiek musi znać mity greckie tak samo dobrze, jak w chrześcijańskim 

świecie -,,Biblię’’. Ich tematyka jest źródłem natchnienia artystów wielu dzieł sztuki: 

malarstwa, literatury, rzeźby, muzyki, filmu itp. Wiele zwrotów i wyrażeń pochodzących z mitów 

używamy w języku codziennym, jako związków frazeologicznych (utartych powiedzeń o 

przenośnym znaczeniu). Nie znając mitów nie rozumielibyśmy ich.  

Mity są więc bardzo ważnym składnikiem kultury. 

 

        wyrażenia przejęte z mitologii    znaczenie współczesne 

 

Róg obfitości - zwany rogiem Amaltei. Gdy koza 

karmiąca swym mlekiem młodego Zeusa (Dzeusa), 

złamała róg, on go pobłogosławił, co spowodowało, że od 

tamtej chwili napełniał się tym wszystkim, czego 

zapragnął ten, kto go posiadał.   

 

 

Źródło niewyczerpanych 

zasobów,  bogacta. 

 

 

 

 

Egida – tarcza, którą Zeus zrobił ze skóry kozy Amaltei po 

jej śmierci. Chroniła go ona przed każdym uderzeniem, nie 

mogło jej nic przebić. 

 

Robić coś pod egidą kogoś 

oznacza działalność pod czyjąś 

opieką, przy jego wsparciu. 

Ambrozja – pokarm greckich bogów, dający młodość  

i nieśmiertelność 

 

Bardzo smaczna, wykwintna 

potrawa. 

Nektar – napój greckich bogów gwarantujący 

nieśmiertelność 

Pitne soki owocowe 

 

To są tylko przykłady, zapoznajcie się innymi na str. 230 – 231. Jeszcze więcej poznacie 

czytając  mity, w kolejnych etapach kształcenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca domowa: Wypełnijcie dołączoną kartę pracy. 

 

 



Karta pracy 

Mitologia na co dzień 

 

 

Uzupełnij tabelę na podstawie infografiki Mitologia na języka ze s. 230–231 oraz dostępnych 

źródeł informacji.  

 

Frazeologizm Pochodzenie Współczesne znaczenie 

jabłko niezgody Iliada – starożytny epos, 

utwór wierszowany napisany 

przez Homera 

Jabłko dla najpiękniejszej 

zostało rzucone przez boginię 

niezgody Eris. O 

rozstrzygnięciu sporu: która z 

bogiń: Hera, Atena czy 

Afrodyta ma otrzymał jabłko 

decydował Parys. Przekazał 

jabłko Afrodycie w zamian 

za obietnicę poślubienia 

najpiękniejszej kobiety na 

świecie. 

przyczyna konfliktu, powód 

kłótni 

koń trojański   

nić Ariadny   

paniczny strach   



pięta Achillesa   

w objęciach Morfeusza   

 

 

 

Temat 2: Dramat w przestworzach ,,Mit o Dedalu i Ikarze” . 

 

* Wykonaj ćwiczenia pod tekstem ustnie. 

* Mit o Dedalu i Ikarze uświadamia nam, że ludzie zawsze mieli marzenia i dążyli do ich 

spełnienia.  Napisz wypracowanie na temat: Kim są według Ciebie współcześni Ikarowie? 

Uzasadnij, dlaczego? 

 

 

 

Temat3. Wielkanocny czas… 

 

Z okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych zredaguj tradycyjne życzenia świąteczne do 

wybranej osoby. Pamiętaj o charakterystycznych elementach: miejscowość i data w prawym, 

górnym rogu, zwroty do adresata wielką literą, podpis na dole. 

 

Ponieważ święta w tym roku będą inne niż zwykle, życzę Wam przede wszystkim dużo 

zdrowia, cierpliwości i optymizmu.  Pozdrawiam serdecznie. 

 

Uwaga: Prace domowe wysyłajcie na mój adres szkolny w formie zdjęć lub zapisu 

komputerowego. 

 

 

 


