
O Mitologii słów kilka… - materiały dydaktyczne dla nauczycieli języka 

polskiego szkół podstawowych. 

Mitologia grecka zajmuje w kanonie lektur bardzo ważne  miejsce. Mity o Syzyfie, 

Prometeuszu, Demeter, Detalu i Ikarze, Orfeuszu i Eurydyce czy mit o powstaniu świata 

są omawiane na lekcjach przez wszystkich polonistów. Niestety, bardzo często na tym kończy 

się szkolna przygoda uczniów z mitologią, a szkoda, gdyż jest to jedna z niewielu lektur, do 

czytania której nie trzeba specjalnie nastolatków zachęcać.  

Może warto zastanowić się, czy zlecić uczniom przeczytanie całej greckiej mitologii 

czy zrobić to stopniowo. Zanim zaproponujemy uczniom lekturę, zadajmy im dwutygodniową 

pracę domową: ci, którzy mają takie możliwości, w swoich domowych komputerach stworzą 

specjalne foldery, do których ściągną z Internetu ciekawe pliki na temat mitologii. Już w 

trakcie wykonywania tego zadania może część uczniów sama sięgnie po zbiór mitów.  

Poniżej znajdują się tematy lekcji poświęcone poznawaniu mitologii. Nie ma wśród 

nich konspektów zajęć poświęconych podstawowym  mitom – te bowiem każdy polonista 

realizuje na swój sposób. Podane propozycje ujmują mitologię całościowo, a przy tym, 

pokazują ją w trochę innym świetle. Prezentowane lekcje można przeprowadzić, np. w klasie 

VI szkoły podstawowej. 

Żywe drzewo genealogiczne 

Cele operacyjne 

Uczeń: 

- identyfikuje postaci mitologiczne z ich atrybutami, 

- wykorzystuje znajomość genealogii bogów do stworzenia ściennej gazetki. 

Pomoce: przygotowane przez uczniów rekwizyty, aparat fotograficzny. 

Uwaga! Tydzień przed lekcją uczniowie w losowania  dowiedzieli się, za jaka postać mają się 

przebrać Musieli tak dobrać strój i atrybut , by od razu zostać rozpoznanym.  

Tok lekcji:  

 W czasie lekcji uczniowie kolejno przestawiają się kolegom, wygłaszając krótki, ale treściwy 

tekst na temat odtwarzanej  przez siebie postaci.  

 

 

 

 



Rejs po Morzu Śródziemnym 

Uczeń: 

- gromadzi informacje na dany temat i dokonuje ich selekcji, 

- na forum klasy wygłasza przygotowane wcześniej wystąpienie. 

Pomoce: materiały zgromadzone przez uczniów, mapa fizyczna basenu Morza Śródziemnego. 

Uwaga! Tydzień wcześniej klasa została podzielona na 4 grupy . Każda z grup musiała 

zgromadzić informacje na temat jednej z wysp [do wyboru:  Sycylia, Kreta, Rodos, Cypr], 

wykazać ich powiązanie z mitologią. Należy zasugerować uczniom, by przygotowany przez 

nich tekst przypominał fragment przewodnika turystycznego. 

Tok lekcji: 

W czasie zajęć każda grupa musi w ciągu 10 minut przekazać maksymalną ilość wiadomości  

na temat przydzielonej wyspy. Ważne, by wystąpienie było ciekawe  [uatrakcyjnione 

ciekawostkami, zdjęciami, mitologicznymi opowieściami]. 

Praca domowa: 

Na wzór katalogów firm turystycznych napisz  tekst promujący wybraną przez ciebie wyspę. 

Zachęć do jej odwiedzenia, używając dwóch argumentów.  

 

 

Uczta na Olimpie 

Cele operacyjne:  

Uczeń: 

- wykazuje się kompetencjami czytelniczymi – wyszukuje w tekście niezbędne informacje, 

kojarzy fakty. 

Pomoce: różnorodne zbiory mitów greckich, słowniki mitologiczne. 

Tok lekcji:  

Zadaniem uczniów jest dopasowanie postaci mitologicznych do zaproponowanych potraw. 

Wybór musi być uzasadniony.  

1. Ryba po grecku  2.wino i wionogrono  3.ser z koziego mleka 

4.mussli 5. owoc granatu  6. sałatka  z kwiatu lotosu  7. rosół z koguta 8. bardzo wczesne 

śniadanie  9. pieczeń z czarnej owcy 10.pasztet z zająca 11. Kiełbaski z grilla 12. Sałatka z 

oliwek 13. Kolacja przy pełni księżyca 14. Szarlotka 15. Suchy prowiant na drogę 16. Krople 

nasenne 17. Ciepłe mleko tygrysicy 

 



Odpowiedzi: 1. Posejdon. 2. Dionizos. 3. Zeus. 4. Demeter 5. Hera. 6. Lotofagowie 7. 

Eskulap 8. Eos 9. Hades 10. Artemida 11. Hestia 12. Atena 13. Selena. 14.Afrodyta lub 

Tanatos 15.Odys lub Hermes 16. Hypnos 17. Amor 

 

 

 

 

 Ciekawe materiały edukacyjne:  

 

1. Gra planszowa – Cyklady 

2. Lista gier wideo z wątkami mitologicznymi (dla graczy w różnym wieku) 

3. Inspirujące rozmowy na temat sztuki, nowe odczytania mitów, mity jako inspiracja dla 

artysty – wszystko to znajdziecie (w formie audycji radiowej!) na stronie Polskie Radio. 

4. Nowe odczytania mitów: Grupa Filmowa Darwin: Dedal vs Ikar, Odys i koń trojański, mit 

o Edypie. 

 

 

Oprac. Małgorzata Rydelek 

doradca ds. języka polskiego i historii  
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