
Temat:  Jak Ariadna pomogła Tezeuszowi?   

 

1. Przeczytaj informacje na temat herosów. 
 

 Dla starożytnych bardzo często wzorami postępowania stawali się herosi. O ich życiu opowiadano wiele legend, które 

przekazywano z pokolenia na pokolenie.  

Niejednokrotnie stawiano herosów na równi z bogami, przypisując im rolę półbogów. Herosem mogła zostać po śmierci osoba 

o wybitnych osiągnięciach, która wzbudziła szacunek i podziw swoich współtowarzyszy. Herosami byli założyciele rodów, miast lub  

bohaterowie wojenni.  

Warto wiedzieć, że w starożytnej Grecji groby herosów stanowiły miejsce kultu. W chwilach trwogi, niebezpieczeństwa ludzie 

starożytni modlili się do herosów, wierząc, że ci – jako najbliżsi opiekunowie – mogli im przyjść z pomocą. 

Grecy nazywali herosami przede wszystkim potomków bogów i ludzi. Do najsłynniejszych herosów należeli: Herakles, Achilles, 

Tezeusz i Perseusz. Do grona herosów zaliczano również potomstwo zrodzone wyłącznie z ludzi, lecz warunkiem było dokonanie 

niezwykłych czynów (np. założenie miasta). Tak herosami stali się: Edyp, Hektor, Jazon czy Odyseusz. 

Tym, co łączyło większość herosów, była nie tylko boska krew płynąca w ich żyłach, ale też potężna siła i wielka odwaga, dzięki którym 

pokonywali wszelkie przeszkody, walcząc z potworami, a nawet z samymi bogami. 

Za jednego z największych herosów uważano Tezeusza, bohatera ateńskiego. 

 

Udziel odpowiedzi na poniższe pytania. Ćwiczenie wykonujemy ustnie! 

1) Co oznaczają słowa: „heroiczny” i „heroizm”? 

2) Kogo w czasach współczesnych można nazwać herosem? Czy mianem herosa można określić kolarza, który pokonał trasę o długości 250 

    kilometrów? Uzasadnij odpowiedź. 

3) Czy w dzisiejszych czasach są potrzebni herosi? Czy potrafisz wskazać kilku współczesnych herosów? Uzasadnij odpowiedź.  



 

2. Zapoznaj się z mitem o Tezeuszu (podręcznik, str. 228 - 229). Wysłuchaj nieco innej wersji mitu o Tezeuszu. Jakie 

różnice dostrzegasz?  Link podaję poniżej: 

https://www.youtube.com/watch?v=-j-_jex2q2Q 

                                                                               

3. Przepisz do zeszytu poniższe informacje zawarte na karcie pracy (znajduje się poniżej) i uzupełnij luki.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=-j-_jex2q2Q


 



4. Wykonaj ćwiczenia interaktywne, które pomogą Ci uzupełnić powyższą kartę pracy. Linki podaję poniżej: 

https://wordwall.net/pl/resource/1081056/mit-o-tezeuszu-i-ariadnie 

https://wordwall.net/pl/resource/2081018/mit-o-tezeuszu-plan-wydarze%C5%84 

https://wordwall.net/pl/resource/489887/mit-o-tezeuszu-i-ariadnie 

https://wordwall.net/pl/resource/2039334/mit-o-tezeuszu-i-ariadnie-plan-wydarze%C5%84 
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