Klasa VI- 15 maja 2020r.

Temat: W świecie mitów.
1.Zapoznaj się z infografiką „ W świecie mitów” – podręcznik str. 266-267.
2. Uzupełnij tabelę. Sprawdź, co zapamiętałeś z mitologii z tematów omówionych
w ubiegłym roku. W razie trudności poszukaj informacji w internecie.
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3. Rozpoznaj bóstwa. Zapisz przy każdym greckie imię bóstwa i rzymski odpowiednik..

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………
4. Uzupełnij tekst. Zastosuj odpowiednie formy wyrazów: Hera, trójząb, Demeter, Posejdon,
Atena, kupcy i złodzieje, urodzaj, Apollo, kraina zmarłych, Afrodyta, Ares, Zeus, Artemida,
Hermes.

Starożytni Grecy wierzyli, że panem wszystkich bogów był gromowładny ____________.
Jego żona miała na imię ____________.
Pan nieba i ziemi miał dwóch braci: Hadesa, władcę _____________________________,
oraz _____________________, panującego nad morzami i oceanami, przedstawianego często
z ____________________ w dłoni.
Grecy oddawali również cześć ________________ – bogini _______________ i pór roku.
Równie mocno cenili waleczną i mądrą ______________, która – jak mówi mit – wyskoczyła
z głowy Zeusa. Nieco mniej natomiast poważali rozmiłowanego w bitwach _____________ –
boga wojny.
Starożytni modlili się także do kochającego sztukę _____________________, opiekuna
dziewięciu muz. Nie zapominali ponadto o jego bliźniaczce __________________ – bogini
łowów. Uwielbiali też ____________________ – boginię miłości i piękna, która narodziła się
z morskiej piany.
Warto pamiętać o boskim posłańcu – ______________________. Ten szybkonogi bożek
był patronem __________________________________________.

5. Skorzystaj z poniższego linku, sprawdź swoją wiedzę z mitologii. Znajdziesz tam różne
możliwości: test, teleturniej, otwórz pudełko i ruletkę. Nie tylko utrwalisz dotychczasowe
informacje z mitologii, ale poznasz wiele nowych.
https://wordwall.net/pl/resource/380781/polski/quiz-o-mitologii-greckiej

Z dzisiejszej lekcji przesyłamy zadanie 2.
renata.napieraj77@onet.pl


Przypominam o czytaniu lektury „Szatan z siódmej klasy”. Kto nie ma lektury
w formie książki, może skorzystać z wersji online:
https://astromaniak13.jimdofree.com/e-booki-do-pobrania/
Znajdziecie tam również streszczenie książki. Omawianie lektury zaczniemy
18 maja.

