
Temat:  Wyczyny Heraklesa.  

 

1. Zapoznaj się z fragmentem mitu o Heraklesie (podręcznik, str. 222 - 224).  
 

2. Posłuchaj mitu o Heraklesie https://www.youtube.com/watch?v=vTXobaqdFMM   ,  

a dowiesz się, jakie prace wykonał jeszcze Herakles. Było ich dwanaście.  

 

 

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


3. Udziel odpowiedzi na następujące pytania.  Ćwiczenie wykonujemy ustnie!  

• 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?  

 

4. Uzupełnij luki, tworząc notatkę o bohaterze.  Przepisz poniższe zdania do zeszytu.  

 

1. Po raz pierwszy Herakles  okazał swoją nadludzką siłę, kiedy jako niemowlę udusił 

dwa    ................................................         ...................    .  

2. Herakles doskonale   ...............................  z łuku, ............................... oszczepem oraz 

.............................. końmi i walczył w ...............................   .  

3. Kiedy heros miał osiemnaście lat, zabił lwa i z jego ......................... zrobił okrycie,  

a z łba .............................. .   

4. Z drzewa oliwnego sporządził .................................., którą stale nosił przy sobie.  



5. Pomógł ........................... Teb obronić miasto - państwo przed wrogiem.  

6. Chciał ..............................................  za zbrodnie popełnione w szale.  

7. Herakles rozprawił się z dziesięciogłową ................................ lernejską.  

8. Sprowadził do Myken łanię ceryntyjską, która była ulubienicą .............................   .  

9. Dogonił dzika z okolic Erymantu, który był ............................ dla ludzi i zwierząt.  

10. Udało mu się w jeden dzień ................................................ stajnię Augiasza.  

 

5. Wykonaj ćwiczenia interaktywne, które stanowią doskonałe powtórzenie treści mitu.  

Linki podaję poniżej: 

 

https://wordwall.net/pl/resource/5804293/mit-o-heraklesie 

 

https://wordwall.net/pl/resource/850352/polski/prace-heraklesa 

 

6. Udziel odpowiedzi na poniższe pytania. Ćwiczenie wykonujemy ustnie.  

 

Rzymski odpowiednik Heraklesa to: 

a) Hefajstos 

b) Chiron (Chejron) 

c) Herkules 

 

Dejanira to: 

a) żona Heraklesa 

b) siostra Heraklesa 

c) córka Heraklesa 

 

 Herakles był: 

a) bogiem 

b) herosem (półbogiem) 

c) człowiekiem 

https://wordwall.net/pl/resource/5804293/mit-o-heraklesie
https://wordwall.net/pl/resource/850352/polski/prace-heraklesa

