
29. 04. 2020r. j. polski kl. V Anna Majda 

Wpisz do zeszytu dzisiejszą datę i temat lekcji 

Temat: Jak Ariadna pomogła Tezeuszowi? 

 

1. Wyjaśnienie terminu heros.    
Kogo w czasach współczesnych można nazwać herosem. Czy takie określenie jest zasadne? Czy mianem herosa można określić np. kolarza, który 
pokonał trasę o długości 250 kilometrów? Uzasadnij odpowiedź. 
Czy w dzisiejszych czasach są potrzebni herosi? Czy potrafisz wskazać kilku współczesnych, bliskich tobie, herosów? Uzasadnij. 

2. Najsłynniejsi herosi – dzieci boga i śmiertelniczki –Herakles, Achilles, Tezeusz i Perseusz. Do grona herosów zaliczano również potomstwo zrodzone 
wyłącznie z ludzi – warunkiem było dokonanie niezwykłych czynów (np. założenie miasta). Tak herosami stali się Edyp, Hektor, Jazon czy Odyseusz. 

3. Tezeusz jako heros.  
Kim byli jego rodzice? Urodziła go Ajtra, córka Pitteusa, mędrca-króla Trojzeny, ojcem był bóg mórz Posejdon. Wychowywany był poza domem z 
obawy przed żądnymi tronu synami swojego stryja Pallasa. Jego wejściem w dorosłość było uniesienie głazu, pod którym znajdowały się ukryte dla 
niego miecz i sandały. 

4. Zapoznanie z treścią mitu o Tezeuszu i Ariadnie – podręcznik, str. 228-229. 
5. Zebranie informacji o Minotaurze, Ariadnie i Dedalu. 
6. Uzupełnienie karty pracy nr 1.  
7. Zadanie domowe: uzupełnienie karty pracy nr 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Karta pracy nr 1.  

 



Karta pracy nr 2.  
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