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Olimp to najwyższy masyw górski w Grecji, położony między

północną a środkową częścią kraju

W mitologii greckiej Olimp uważany był za siedzibę bogów greckich,

w tym najważniejszego: Zeusa. Z tego miejsca bogowie mieli

kierować ludzkimi losami. Wierzono, że ilekroć jakiś człowiek

próbował tam wejść, spadał z niego.

 Olimp

 Olimp Olimp



Starożytni Grecy czcili wielu bogów, spośród których

najważniejszymi byli Zeus, Posejdon, Hades, Hera, Hestia,

Demeter, Hermes, Apollo, Artemida, Ares, Afrodyta, Atena,

Hefajstos oraz Dionizos.

Mieli wpływ na różne sfery życia człowieka, w zależności od

okoliczności Grecy zwracali się do wybranego boga, prosząc o

spełnienie swoich próśb i otoczenie opieką.

Między innymi o losach bogów opowiada mitologia.

 

Kró†kie przedstawienie tych bogów i ich ilustracje znajdziecie na

ostatnich stronach.

 

Jeśli jesteście ciekawi i chcecie więcej poczytać na ich temat,

odsyłam do tej strony:

 

https://www.starozytnosc.info/bogowie-greccy/

 Greccy bogowie

https://www.starozytnosc.info/bogowie-greccy/


Mitologia to zbiór mitów (opowiadań) przekazywanych przez

starożytną tradycję. Opowiada o bogach i herosach (bohaterach),

wyjaśnia miejsce człowieka w świecie, oraz samo funkcjonowanie

świata, jego stworzenie i historię. Z mitologii czerpano wiedzę na

temat świata. Mitologia grecka i stworzona na jej wzór mitologia

rzymska przetrwały do naszych czasów. 

 

Mit o Heraklesie, znanym bardziej jako Herkules z mitologii

rzymskiej:

https://www.youtube.com/watch?
v=6EqPjoJu47E&list=PLnFLGrcLWTAhhtrenBLohU5C0S8t3AN

m_&index=9

Mitologia

https://www.youtube.com/watch?v=6EqPjoJu47E&list=PLnFLGrcLWTAhhtrenBLohU5C0S8t3ANm_&index=9


Zabicie lwa nemejskiego

Zabicie hydry lernejskiej

Schwytanie łani kerynejskiej

Schwytanie dzika erymantejskiego

Oczyszczenie stajni Augiasza

Przepędzenie ptaków stymfalijskich

Schwytanie byka kreteńskiego

Pojmanie klaczy Diomedesa

Zdobycie pasa Hipolity

Uprowadzenie trzody Geriona

Przyniesienie jabłek z ogrodu Hesperyd

Sprowadzenie Cerbera z Hadesu 

Narysuj ilustrację do jednej z przygód Heraklesa:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Kliknij w link poniżej. 

Dopasuj do siebie zadania Herkulesa z odpowiednimi ilustracjami.

https://learningapps.org/watch?v=px862hyyk21

12 prac Heraklesa

https://learningapps.org/watch?v=px862hyyk21


W Polsce mitologia grecka jest najbardziej znana dzięki książce

Jana Parandowskiego - Mitologia.

Jeśli jesteście zainteresowani, zapraszam Was do wysłuchania

audiobooka. Wystarczy kliknąć w link poniżej lub skopiować go do

przeglądarki.

 

https://www.youtube.com/watch?v=SzRLUaHG_wk 

Mitologia - audiobook

https://www.youtube.com/watch?v=SzRLUaHG_wk
https://www.youtube.com/watch?v=SzRLUaHG_wk


Zapraszam do gry memory on-line, w której należy znaleźć takie

same pary pasujących do siebie ilustracji greckich bogów.

Powodzenia!

 

LINK:

https://learningapps.org/watch?v=pfj08rh0521 

Memory - greccy bogowie

https://learningapps.org/watch?v=pfj08rh0521
https://learningapps.org/watch?v=pfj08rh0521


Znajdź w wykreślance imiona greckich bogów. Możesz zrobić to

on-line (link poniżej) lub wydrukować wykreślankę.

LINK:

https://learningapps.org/watch?v=p8a1qcz0521

Wykreślanka - greccy bogowie

https://learningapps.org/watch?v=p8a1qcz0521


Rozwiąż krzyżówkę związaną z tematyką greckich bogów. Możesz

zrobić to on-line (link poniżej) lub wydrukować krzyżówkę (pytania

na następnej stronie).

LINK:

https://learningapps.org/watch?v=p2bqmoypa21

Krzyżówka - greccy bogowie

https://learningapps.org/watch?v=p2bqmoypa21


Pytania do krzyżówki.

Krzyżówka - greccy bogowie



ZEUS
bóg honoru,

sprawiedliwości, piorunów i
nieba. Jest również królem

bogów olimpijskich;
najważniejszym i

najpotężniejszym z nich
wszystkich. Jest panem

Olimpu.
Znak rozpoznawczy: piorun

POSEJDON
bóg mórz i innych

zbiorników wodnych,
huraganów, trzęsień

ziemi oraz burz
Znak rozpoznawczy:

trójząb



HADES
bóg zmarłych. Jeden z Wielkiej

Trójki, razem z Zeusem i
Posejdonem. 

Znak rozpoznawczy: hełm

HERA
bogini małżeństwa i
rodziny oraz kobiet
wychodzących za
mąż. Żona Zeusa.

Znak rozpoznawczy:
lilia 



HESTIA
bogini ogniska domowego.

Najstarsza córka Kronosa i Rei
Znak rozpoznawczy: płomień 

DEMETER
bogini płodności ziemi, urodzaju,
ziemi uprawnej, zbóż i rolnictwa.

Znak rozpoznawczy: lilią



APOLLO
grecki bóg słońca, światła,
leczenia, prawdy, muzyki,

poezji, łucznictwa i
wyroczni. Jest bratem
bliźniakiem Artemidy.

Znak rozpoznawczy: łuk i
strzały

HERMES
bóg kupców,

złodziei,
wędrownych

bardów,
podróżników oraz
wszystkich tych,

którzy poruszają się
po drogach.

Posłaniec bogów.
Znak rozpoznawczy:

kaduceusz
(uskrzydlona laska)



ARES
bóg wojny. Jego

świętymi
zwierzętami są
dzik, pies, wilk i

sęp.
Znak

rozpoznawczy:
włócznia i tarcza

ARTEMIDA
bogini światła księżycowego,
łowów, lasów, zwierząt, gór,

roślinności i płodności.
Wielka Łowczyni.

Znak rozpoznawczy: łuk i
strzały



ATENA
grecka dziewicza bogini

mądrości, cywilizacji, matematyki,
działań wojennych, obrony

miasta, strategii, prawa,
sprawiedliwości, rzemiosła,

sztuki, zwycięstwa i umiejętności.
Znak rozpoznawczy: sowa, miecz

AFRODYTA
bogini miłości, przyjemności,

kwiatów, ogrodów, gajów i
wiosny, piękna i pożądania.

Najpiękniejsza z bogów.
Znak rozpoznawczy: jabłko 



DIONIZOS
bóg wina, winorośli, dobrej

zabawy, płodności, dzikiej natury
oraz teatru.

Znak rozpoznawczy: kielich wina

HEFAJSTOS
bóg kowali, ognia,

technologii i złotników.
Znak rozpoznawczy:

młot, kowadło 


