
1 
 

Klasa  V - 25.05.20r. 

 

Temat: Zabawy  z  mitologią. Ćwiczenia  utrwalające. 

 

1. Przeczytaj. 

Moi  drodzy, znacie  już  niektóre  mity, wiele  jeszcze  będziecie  poznawać.  

Jak  się  okazuje  historie  mitologiczne  "żyją"  nie  tylko  w  literaturze, ale  też są  obecne  

we  współczesnym  świecie - nie  tylko  w  sztuce. Za  chwilę  sami  zobaczycie :) 

 

Co  wspólnego  z  mitologią  mają  poniższe  przedmioty? 

 
 

1) Nazwa  kleju  Atlas - pochodzi  od  imienia  tytana  

Atlasa, który  podtrzymywał  nieboskłon. Był  bardzo  

silny  i  powiedzmy, że  "dobrze  trzymał" - podobnie  jak  

ma  to  robić  klej  o  tej  samej  nazwie :) 

2) Firma  odzieży  sportowej  Nike - nawiązuje  do  bogini  

zwycięstwa  o  tym  samym  imieniu.  

3) Następnie  mamy  symbol  apteki - nawiązujący  do  

syna  boga  Apolla - Eskulapa ( lub  Asklepiosa ) - który  

był  lekarzem, zginął  jednak  z  ręki  bogów, ponieważ  

potrafił  wskrzeszać  umarłych. 

4) Ostatnia  ilustracja  przedstawia  reklamę  opon  samochodowych - a  nawiązuje  do  

cudownych, latających  butów  boga  Hermesa. 

 

Mitologia  w  języku 

Także  w  języku  mamy  mnóstwo odwołań  do  mitologii - chodzi  o  tak  zwane  związki  

frazeologiczne. Oto  podam  kilka  z  nich - zapisz  je  do  zeszytu  wraz  z  ich  znaczeniem. 

 

2. Zapisz  w  zeszycie 
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Paniczny  lęk - być  przerażonym. 

Trafić  po  nitce  do  kłębka - dotrzeć  do  ujawnienia  czegoś, wyjaśniając  kolejne  fakty. 

Jabłko  niezgody - przyczyna  nieporozumienia. 

Ikarowe  loty - odważne  przedsięwzięcie, które  może  zakończyć  się  porażką. 

Męki  Tantala - męczarnie  z  powodu  niemożności  osiągnięcia  celu, mimo  jego  

bliskości. 

Nić  Ariadny - sposób  wybrnięcia  ze  skomplikowanej  sytuacji. 

Olimpijski  spokój - całkowity  spokój. 

Pięta  Achillesa - słaby  punkt. 

Postawa  prometejska - bunt  przeciwko  złu. 

Róg  obfitości - źródło  dobrobytu. 

Stajnia  Augiasza - ogromny  nieporządek. 

Syreni  śpiew - coś, co  bardzo  kusi. 

Syzyfowa  praca - ciężki, bezowocny  trud. 

Znaleźć  się  w  labiryncie - znaleźć  się  w  trudnej, skomplikowanej  sytuacji. 

Być  między  Scyllą  i  Charybdą - znaleźć  się  w  sytuacji  niemal  bez  wyjścia 

 

3. Przeczytaj. 

Po  co  nam  znajomość  związków  frazeologicznych? 

Po  pierwsze  ich  umiejętne  użycie  bardzo  wzbogaca  prace  literackie  i  wcale  nie muszą  

one  dotyczyć  mitologii.  

Po  drugie - jeśli  pojawią  się  w  czytanym  przez  nas  tekście - będziemy  wiedzieć,  co  

oznaczają, poprawnie  zrozumiemy  treść. 

Po  trzecie - pojawiają  się  na  egzaminie  ósmoklasisty ;) 

 

4. A  teraz  mitologiczna  zabawa.  

Poniżej  zamieszczę  fragmenty  planszy - przedstawia  ona  mitologicznych  bogów  i  

bohaterów. Zapisz  w  zeszycie, ile  postaci  udało  Ci  się  rozpoznać - nie  przesyłaj  do  

mnie. A  ja  na  następnej  lekcji  podam  Wam - jakie  postacie  znalazły  się  na  planszy. 
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