
Temat 11 i 12 – 08.04. 

Temat lekcji : Wyczyny Heraklesa – poznajemy mit. ( na dwie jednostki lekcyjne- jeśli nie 

zrobisz wszystkiego , zajmiesz się tym tematem jeszcze po świętach) 

 

1. Można skorzystać z wyszukiwania grafiki np. w Google.- dowiesz się ,jak wyobrażano sobie 

wygląd Heraklesa. 

2. Przeczytaj Mit o Heraklesie s. 222-224- czytaj uważnie – tekst jest długi: 

a) Staraj się jak najwięcej zapamiętać . 

b) Zaznacz w tekście , jakimi cechami odznaczał się od dzieciństwa Herakles , a 

potem wypisz je.  

c) Sprawdź , czy zapamiętałeś(-łaś)  treść mitu, spróbuj ( ustnie ) odpowiedzieć na 

poniższe pytania . Jeśli nie znasz odpowiedzi – poszukaj jej w tekście. 

 

• Czyim synem był Herakles?  

• Dlaczego Hera nienawidziła Heraklesa?  

• Czyją żoną była Alkmena?  

• Jak powstała Droga Mleczna?  

• W jaki sposób okazało się po raz pierwszy, że Herakles posiada nadludzką siłę?  

• Jaką książkę wybrał Herakles do czytania, kiedy odwiedził bibliotekę?  

• W co ubierał się Herakles?  

• Z czym Herakles nigdy się nie rozstawał?  

• Jakimi darami bogowie obdarzyli młodego herosa?  

• W jaki sposób Herakles zdobył żonę? 

• Kto sprowadził na Heraklesa atak szaleństwa?  

• Co uczynił Herakles pod wpływem szału?  

• Kim była Pytia?  

• Dlaczego Herakles zaciągnął się na służbę do króla Eurysteusa 

• Jakie było pierwsze zadanie Heraklesa zlecone przez króla Myken?  

• Czyją ulubienicą była łania ceryntyjska?  

• Dlaczego heros miał zabić wielkiego dzika?  

• Od ilu lat nie była sprzątana stajnia Augiasza?  

• Co Herakles chciał w zamian za posprzątanie obory?  

• W jaki sposób Herakles zdołał uprzątnąć pomieszczenie w jeden dzień?  

3. Ćw. 3/s.225 – pisemnie  



4. Zapoznaj się z ciekawostka – s. 225 

5.  Zapisz znaczenie związku frazeologicznego – „ stajnia Augiasza” . 

 

6. Zadanie dodatkowe ( dla chętnych) – karta pracy – zdania do uzupełnienia o 

Heraklesie ( jeśli prześlesz ją wykonaną – możesz otrzymać plusa) 

 

7. Jeśli jeszcze masz ochotę utrwalić sobie informacje o tym herosie – możesz sprawdzić 

się w quizie http://pisupisu.pl/klasa5/mity-herakles 

 

 

8. Herakles wykonał 12 prac – możesz o nich posłuchać  

https://www.youtube.com/watch?v=-KTgYnkVOx8 
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