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Konspekt zajęć w Internacie (zajęcia otwarte) 

 

Temat: OREA HELLADA – ŚLADAMI GRECKICH BOGÓW 

Prowadzący: Maciej Nurzyński 

Termin realizacji: 13 czerwca 2022 r. 

Czas zajęć: 45 min. 

1. Cele ogólne: 

✓ budowanie i rozwijanie kompetencji w zakresie uczestnictwa w życiu społecznym 

oraz rozumienia i tworzenia informacji, 

✓ powtórzenie i utrwalenie wiedzy o mitologii, 

✓ poszerzenie wiedzy teoretycznej o mitach i ich cechach, 

✓ rozwijanie umiejętności pracy w grupie, 

✓ doskonalenie umiejętności pracy z tekstem, 

✓ wzbogacanie słownictwa. 

 

2. Cele operacyjne: 

dziecko: 

✓ swobodnie komunikuje się w grupie, 

✓ angażuje się we wspólne działania, 

✓ uważnie słucha, 

✓ rozwija wyobraźnię i aktywność twórczą. 

Metody pracy: 

• Metody praktyczne – uczenie się przez działanie; 

• Metoda eksponująca – metoda ekspresyjna; 

• Metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy – metoda problemowa – burza mózgów; 

• Prezentacja. 

 

Forma pracy: 

• Praca indywidualna. 

• Praca zbiorowa.  

Pomoce i środki dydaktyczne 

Prezentacja, karty pracy, utwory muzyczne, filmy, aktywna tablica. 
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Przebieg zajęć:  

I Część wstępna: 

- powitanie wychowanków w języku greckim, przypomnienie najważniejszych zwrotów, 

- krótkie wprowadzenie do tematu zajęć (przywołanie przez nauczyciela najważniejszych 

informacji na temat Grecji). 

II Część właściwa: 

1. Określenie położenia Grecji, odtworzenie drogi podróży. Aplikacja Google Maps na aktywnej 

tablicy. Prezentacja - slajd „Daleko Stąd Dom”. Film z podróży. 

2. Wyświetlenie uczniom pozostałej części prezentacji, przedstawienie zawartych w niej 

informacji. Prezentacja filmu: https://www.youtube.com/watch?v=aFV3Qo_dwPI 

3. Pogadanka. 

Prowadzący nauczyciel kieruje do uczniów pytania: - Jak powstała Grecja? Kto jest 

odpowiedzialny za stworzenie świata? - Czym są mity? Uczniowie zostają wyposażeni                   

w karty pracy – „ściągawki” z opisem głównych bóstw/bogów greckich. 

4. Podsumowanie: Ćwiczenia grupowe z użyciem aktywnej tablicy: 

Bogowie olimpijscy - Połącz w pary (wordwall.net) 

5. Podsumowanie nauczyciela (skierowane do uczniów): Ogół bóstw danej religii nazywamy 

panteonem. Liczni bogowie panowali nad różnymi elementami świata. Od szczytów gór po 

głębiny oceanów. Przypomnijcie jakie miejsca otaczali swoją opieką bogowie olimpijscy, 

jednocześnie, jakie miejsca odwiedziliśmy?  

Prezentacja – slajd Widoki. Rozdanie uczniom kart pracy – format A4, gdzie wypisane są 

miejsca, które podczas mobilności odwiedzili uczniowie. Uczniowie dopasowują opisy z kart 

do konkretnych zdjęć wyświetlonych na prezentacji. 

6. Co jedli i pili bogowie olimpijscy? 

Wprowadzenie wiadomości o pożywieniu bogów. 

Ambrozja (gr. ἀμβροσία ambrosía) – w mitologii greckiej pokarm bogów. Dawał im 

nieśmiertelność i wieczną młodość. Wraz z nektarem (napojem o tych samych 

właściwościach) stanowił ich jedyny pokarm. Podczas uczt na Olimpie roznosili go 

podczaszowie – Hebe (bogini i uosobienie młodości) i Ganimedes (ulubieniec boga Zeusa). 

7. Nawiązanie do współczesnego sposobu żywienia Greków: Co jedzą i piją współcześni Grecy 

od pokoleń?  

Prezentacja – slajd Smaki. Rozdanie uczniom kart pracy – format A4, gdzie wypisane są 

miejsca i produkty, związane z kuchnią grecką, które podczas mobilności 

odwiedzili/próbowali uczniowie. 

8. Praca domowa: Napisz, nagraj filmik lub namaluj na temat: – Najbardziej podobało mi się 

podczas podróży do Grecji… Pracę domową zadają pilotki/przewodniczki z Grecji za pomocą 

połączenia online przez aktywną tablicę w razie trudności zostanie wyświetlony krótki filmik      

z greckimi pozdrowieniami i zadaniem, skierowanym do uczniów. 

 

III Część końcowa: 

Zakończenie. Rozmowa o przebiegu zajęć.  

Uzyskanie odpowiedzi na pytania: 

 - Czy podobały się wam zajęcia? 

 - Co sprawiało wam przyjemność? 

 - Co było trudne? 

https://www.youtube.com/watch?v=aFV3Qo_dwPI
https://wordwall.net/pl/resource/27198481/polski/bogowie-olimpijscy
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_grecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mitologia_grecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nektar_(mitologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Olimp
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hebe_(mitologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ganimedes_(mitologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zeus
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Podziękowanie wychowankom za aktywny udział w zajęciach. Ocena lekcji. Uczniowie rysują 

buźki na aktywnej tablicy: „uśmiechnięta” jeżeli lekcja się podobała lub „smutna”, jeżeli się nie 

podobała. 

Filmik podsumowujący mobilność. W tle pojawia się piosenka:  

Greek music - Siko XorepseSirtaki -YouTube 

Opracował: Maciej Nurzyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3C7EgIfcANQ
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Dla nauczyciela: 

W mitologii greckiej mówiło się o dwunastu bogach olimpijskich. Wśród nich wymieniano zawsze: 

Zeusa, Posejdona, Herę, Hermesa, Hefajstosa, Atenę, Aresa, Artemidę, Apolla i Afrodytę. Pozostałe 

miejsca, zależnie od źródeł, zajmowali: Dionizos, Demeter, Hestia bądź Hades.   

• Zeus (Dzeus) – syn Kronosa i Rei. Główny bóg, pan Olimpu, władca ziemi i nieba, 

nazywany ojcem bogów i ludzi. Władał piorunami wykłuwanymi dla niego przez 

cyklopów w kuźni Hefajstosa. Mąż Hery.   

• Posejdon – syn Kronosa i Rei, władca mórz, jezior, rzek i trzęsień ziemi, a także żeglarzy                   

i rybaków. Jego żoną była Amfitryta. 

• Hades – syn Kronosa i Rei, bóg świata podziemnego i zmarłych, mąż Persefony (córki 

Demeter). 

• Hera – córka Kronosa i Rei, żona Zeusa. Bogini niebios i płodności, opiekunka rodziny, 

małżeństwa i piękna. Opiekunka macierzyństwa i królowa Olimpu. Uosobienie cnót 

małżeńskich, cierpiała przez niewierność swego męża. Mściła się na jego kochankach                  

i nieślubnych dzieciach. 

• Hermes – syn Zeusa i Mai. Bóg dróg, podróżnych, pasterzy i kupców. Posłaniec bogów, 

odprowadzał zmarłych do Hadesu.    

• Hefajstos – syn Zeusa i Hery (bądź samej Hery). Najpracowitszy z bogów, był panem 

ognia, bogiem złotników i kowali, a także opiekunem rękodzielników. 

• Atena – córka Zeusa, bogini mądrości, sztuki, sprawiedliwej wojny. Opiekunka miast 

(Aten, Sparty).   

• Ares – syn Zeusa i Hery. Bóg wojny – przeciwieństwo Ateny (w odróżnieniu od siostry 

patronuje zniszczeniu, konfliktom i okrucieństwu). To również patron szpiegów                           

i bezwzględnych władców. 

• Artemida – córka Zeusa i tytanidy Latony, siostra bliźniaczka Apolla. Bogini łowów, 

lasów, gór, zwierząt i roślinności. Łowczyni, uważana także za boginię płodności, 
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przychodzącą z pomocą rodzącym kobietom. Bóstwo opiekuńcze rybaków, a także bogini 

księżyca i śmierci. 

• Apollo – syn Zeusa i Latony, brat bliźniak Artemidy. Bóg piękna, światła, życia, śmierci, 

muzyki, zarazy, prawa i prawdy. Przewodnik muz, patron poezji oraz sztuki. 

Najprzystojniejszy z bogów, był niesamowicie zazdrosny i zawistny. 

• Afrodyta – bogini zrodzona z piany morskiej (według innych wersji córka Uranosa                    

i Hemery bądź córka Zeusa i Diony), niewierna żona Hefajstosa, kochanka Aresa (z ich 

związku zrodzili się: Harmonia, Eros, Anteros, Fobos i Dejmos). Bogini piękna, miłości, 

kwiatów, płodności i pożądania. Uchodziła za najpiękniejszą z bogiń. 

• Dionizos – syn Zeusa i śmiertelniczki Semele. Bóg dzikiej natury, płodności, winnej 

latorośli oraz wina. Na jego cześć organizowano Dionizje, a kult sprawowały bachantki. 

• Demeter – córka Kronosa i Rei, kochanka Zeusa (miała z nim córkę Korę-Persefonę). 

Bogini płodności ziemi, urodzaju, zbóż, rolnictwa i ziemi uprawnej. 

• Hestia – córka Kronosa i Rei, ślubowała dziewictwo. Opiekunka domowego ogniska, 

nowożeńców, sierot i podróżnych. Nigdy nie schodziła na Ziemię (pozostawała na 

Olimpie, choć niektóre wersje podają, że oddała swoje miejsce na Olimpie Dionizosowi, 

by otoczyć opieką święty ogień na Ziemi). Wyróżniała się pokojową postawą, nie 

uczestniczyła w boskich sporach. 

Greccy bogowie i ich atrybuty 

Greccy bogowie i ich atrybuty, które umożliwiają rozpoznanie mitycznych bohaterów, bywały 

częstym tematem w sztuce (rzeźby, obrazy). Poznaj przedmioty, po których zidentyfikujesz 

najważniejszych bogów z greckiej mitologii.   

• Zeus – jego atrybuty to: pioruny, dąb, orzeł i tarcza zwana egidą. 

• Hades – jego atrybuty to: berło, klucze, róg obfitości (symbol władzy nad surowcami)                 

i psia czapka. Często ukazywany z Cerberem (trójgłowym psem) przy swym boku. 

• Posejdon – jego atrybut to trójząb. Boga często przedstawiano na rydwanie ciągniętym 

przez hippokampy (mityczne stworzenia morskie – pół konie, pół ryby, z parą końskich 

nóg), towarzyszyli mu ichtiocentaurzy i trytoni. 

• Hera – jej atrybuty to: pawie i krowa. 

• Hermes – jego atrybuty to: podróżny kapelusz ze skrzydłami (petasos), skrzydlate sandały, 

kaduceusz. 

• Hefajstos – jego atrybuty to: młot, kleszcze i kowadło. 

• Atena – jej atrybuty to: włócznia i tarcza. Jej święte zwierzę to sowa. 

• Ares – jego atrybuty to: miecz, tarcza i zbroja. Boskimi zwierzętami Aresa są: pies, koń, 

wilk, sęp i jastrząb. 

• Artemida – jej atrybuty to: łuk, strzały i kołczan. Często przedstawiana z łanią. 

• Apollo – jego atrybuty to: liść laurowy, lutnia, łuk i strzały. 

• Afrodyta – jej atrybuty to: jabłko, róża, mitr oraz rydwan zaprzężony w gołębie. 

• Dionizos – jego atrybuty to: rydwan zaprzężony w lwy, tyrs (gałąź opleciona bluszczem               

i zwieńczona szyszkami), gałąź winorośli, mitr, kozioł i byk. 

• Demeter – jej atrybuty to: wieniec kłosów na głowie, sierp, pochodnia, kosz owoców. 

• Hestia – jej atrybuty to: pochodnia i ognisko. 

 

Mity towarzyszyły ludziom od niepamiętnych czasów. Pozwalały naszym przodkom lepiej zrozumieć 

otaczający ich świat. Tematyka mitów była bardzo zróżnicowana: – opowiadały o powstaniu 

wszechświata (mity kosmogeniczne), – przedstawiały narodziny i początki człowieka (mity 

antropogeniczne), – opowiadały o bogach, bóstwach i mitycznych bohaterach (mity teogoniczne), – 

przedstawiały historie rodów, a nawet całych narodów (mity genealogiczne). Mity powstawały                     

w różnych społecznościach i kulturach. Znamy dziś między innymi mity sumeryjskie, babilońskie, 

egipskie, indyjskie, indiańskie i oczywiście mity greckie. Przedmiotem  lekcji będą mity greckie, które 

powstały przed tysiącami lat w basenie Morza Śródziemnego: południowej części Półwyspu 

Bałkańskiego, na wyspach Morza Egejskiego i Jońskiego oraz wybrzeżach Azji Mniejszej. 

Kształtowały się bardzo długo, zmieniały, wzbogacały o nowe elementy. 
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Mity odgrywały istotną rolę w życiu starożytnych Greków. Były elementem systemu religijnego oraz 

kultury antycznej, która oprócz nich pozostawiła nam po sobie sztukę, myśl filozoficzną, zabytki 

architektoniczne…. Mity początkowo funkcjonowały w tradycji ustnej, przekazywane z pokolenia na 

pokolenie. Później opowieści te zaczęto spisywać. Większość z nich znamy dziś dzięki Homerowi – 

żyjącemu w VIII w p.n.e. autorowi wielkich eposów, Iliady i Odysei, a także dziełu Teogonia 

Hezjoda. Hezjod był epikiem, działał w VII w p.n.e. W swoich dziełach uporządkował świat greckich 

bogów, opisał ich pochodzenie, stosunki rodzinne i historie. Do dziś mitologia grecka stanowi ważny 

element kultury europejskiej. Inspiruje twórców, jest źródłem motywów obecnych w sztuce, 

przedmiotem badań i opracowań. Do najznakomitszych polskich znawców i badaczy mitologii 

greckiej należą: Jan Parandowski, Zygmunt Kubiak, Wanda Markowska i Stanisław Srokowski. 

 

 


