
 
Scenariusz lekcji języka polskiego w Gimnazjum 

 
TEMAT: MITOLOGIĘ  DOBRZE  ZNAMY,  WIĘC  

      JĄ  CHĘTNIE  POWTARZAMY  
 
 
Cel główny. Uczeń:  

- sprawnie operuje pojęciem mitu, orientuje się w wybranych mitach oraz dostrzega ich 
znaczenie kulturowe; 

Cele operacyjne. Uczeń: 
- definiuje pojęcie „mitu”, zna jego wyróżniki oraz rodzaje, dostrzega rolę mitu w 

kształtowaniu kultury europejskiej; 
- potrafi przywołać poznane wcześniej mity oraz dokonać ich przekładu 

intersemiotycznego; 
- zna wyznaczniki rożnych form wypowiedzi, takich jak opis przeżyć wewnętrznych, 

list, wywiad, dziennik, reklama  
     i prawidłowo posługuje się nimi; 
- dostrzega wartość dosłowną i symboliczną omawianych mitów; 
- wyjaśnia znaczenie pojęć zaczerpniętych z mitologii, np.: nić Ariadny, puszka 

Pandory; 
- samodzielnie sporządza notatkę. 

 
Metody i formy pracy:  m. poszukująca, dramy, ćwiczeń praktycznych, oglądowa; 
praca w grupach, zbiorowa, jednostkowa; 
 
Środki dydaktyczne: mapa starożytnej Grecji, taśma z greckimi melodiami, albumy, 
reprodukcja obrazu P. Bruegela „Pejzaż z upadkiem Ikara”, rebusy, ilustracje postaci 
mitologicznych, teksty źródłowe, , rekwizyty (pióra, zapałki, kamień, wełna, plansze z 
kulturystami). 
                                                                                                                                                                            
Realizacja ścieżek przedmiotowych: edukacja śródziemnomorska, 
edukacja europejska. 
 
Literatura:  

a) metodyczna: 
- Skuteczne metody pracy w szkole podstawowej i gimnazjum,   pod red. Małgorzaty 

Taraszkiewicz, Warszawa 2001. 
 
b) merytoryczna: 
- Chadzinikolau N., Mity greckie, Poznań 1991; 
- Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1997; 
- Kubiak Z., Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 1997; 
- Levi P., Grecja, Warszawa1995; 
- Markowska W., Mity Greków i Rzymian, Warszawa 1979; 
- Panini G. P., Mitologia. Atlas, Warszawa 1996; 
- Stabryła S., Starożytna Grecja, Warszawa 1998; 
- Wieczne mity, tłumaczenie A. Pietrasik,Warszawa 1996. 



 
 
 
 
  TOK LEKCJI 
 
I część wstępna: 
� omówienie wyznaczników, rodzajów mitów, ich wpływu na kulturę 
      (z uwzględnieniem mitów słowiańskich); 
� zwrócenie uwagi na mity greckie, obszar starożytnej Grecji; 
• Przypomnijcie jakie znacie mity ze względu na obszar ich powstawania? 
• Należy także pamiętać, że nasi przodkowie – Słowianie mieli także swoje mity,  
      o których dowiadujemy się z odkryć archeologicznych, czy z zapisków obcych      
      widoczne jest chociażby w powieści Ignacego Kraszewskiego pt.: „Stara baśń”. 
      Przedmiotem uwagi na dzisiejszej lekcji będą poznane przez was wcześniej mity   
      greckie. Proszę o wskazanie na mapie obszaru starożytnej Grecji. 
      Wymieńcie znane wam mity. Spróbujcie określić ich tematykę. 
� Szczegółowa analiza powstania świata wg mitologii. 
• Starożytni Grecy podobnie jak my, próbowali wyjaśnić niezrozumiałe zjawiska, m.in. 

powstanie świata, co w dużym stopniu umożliwiły im mity. 
• Jaki obraz świata wyłania się z Biblii? Jakie znaczenie ma Biblia dla wierzących?  
      W jaki sposób chrześcijanie ustosunkowują się do zapisów biblijnych? 
• Jaką wartość stanowiły mity dla starożytnych Greków? 
• Przypomnijcie rodzaje mitów. 

 
II część właściwa:  
1) Zapisanie tematu lekcji:  

MITOLOGIĘ  DOBRZE  ZNAMY,  WIĘC  JĄ  CHĘTNIE  POWTARZAMY. 
2) Praca w pięciu zespołach. Ustalenie zasad (wyznaczenie lidera, sekretarza sprawozdawcy, 
czasu pracy). 

• Zadanie 1: Rozwiązywanie rebusów mitologicznych. 
Odpowiedzi: gr.I: Syzyf, II: Prometeusz, III: Dedal i Ikar, IV: Tezeusz, V: Herakles. 
• Zadanie 2: Przyporządkowanie określonych rekwizytów do haseł, będących 

rozwiązaniem rebusów (Syzyf – kamień, Prometeusz – pudełko zapałek, Dedal i Ikar 
– pióra, Tezeusz – kłębek wełny, Herakles – plansze z kulturystami). 

• Zadanie 3: Ciche czytanie w grupach wskazanych przez nauczyciela wypisów z 
mitologii dotyczących w/w postaci. 

• Zadanie 4: Prezentacja pantomimicznych scenek przez poszczególne zespoły na 
podstawie tekstów z zadania 3. Pozostałe grupy próbują określić przedstawiany mit 
oraz odczytać jego treść. 
� Omówienie związków frazeologicznych, charakterystycznych dla danych 

tekstów. 
• Zadanie 5: Opracowywanie wyznaczonych form wypowiedzi, adekwatnych do treści 

mitów, przydzielonych danej grupie. 
1) opis przeżyć wewnętrznych Syzyfa,  2) reklama postaci Prometeusza i jego 
osiągnięć,  3)  list do Ikara,  4) dziennik Tezeusza,  5) wywiad z Heraklesem. 
� Prezentacja i omówienie wybranych prac. 

 
III cz ęść podsumowująca: Podsumowanie i ocena pracy uczniów. 

• Zwrócenie uwagi na tytuł książki „Wieczne mity”. Dlaczego autor użył takiego 
określenia? Co ono oznacza? 

- uniwersalizm mitów, wymowa symboliczna (na przykładzie Dedala i Ikara); 
- nawiązania twórców na przestrzeni wieków do tradycji mitologicznych (np.: poetów 

„Prawa i obowiązki”T. Różewicza, „Niobe” 



     K.I. Gałczyńskiego, malarzy, rzeźbiarzy); mitologia jako źródło inspiracji; 
 

� W czasie lekcji uczniowie zapoznali się z wyeksponowanym  przez nauczyciela 
bogatym materiałem ikonograficznym. 

   
IV Praca domowa 

1) Z podanych haseł utwórz krzyżówkę: 
      Syzyf, Dejanira, Augiasz, Tanatos, Minotaur, Pandora, Minos, 
      Dedal, ogień.   

2) Wyjaśnij pojęcia: nić Ariadny, koszula (płaszcz) Dejaniry, puszka Pandory, stajnia 
Augiasza. 

3) * (dla chętnych) Opracuj komiks na podstawie mitu o wojnie trojańskiej. 
4) *Przygotuj klasową gazetkę o mitach. 

 
 V.  Ewaluacja 
Odpowiedz szczerze i wyczerpująco na pytania dotyczące dzisiejszej lekcji: 
 
   1) Czy lekcja była interesująca? 
   2 ) Co zachęcało Cię do pracy na lekcji? 
   3) Jaki był Twój wkład w realizację lekcji? 
   4) Czy słuchano tego, co mieli do powiedzenia inni? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ZAŁ ĄCZNIKI  DO  II  CZ ĘŚCI  LEKCJI    
 

ad.1 rebusy 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
  

 
 
 
           

 
 
 
 
 
 
ad. 4   
Przykładowe wskazówki, np. do mitu o Syzyfie  

� Dwie osoby trzymają ławkę pod kątem, trzecia ,,wtacza” na nią ciężki plecak. 
     W kontekście mitu o Dedalu i Ikarze: 

� Proszę zaimprowizować (odegrać) scenkę poprzez ustawienie się jak na 
obrazie P. Bruegela (podręcznik – kl.II, str.38). 
(tonący Ikar ukazany jest w prawym, dolnym rogu). 

 
ad. 5  
Grupa 1 
     Na chwilę postawcie się w sytuacji Syzyfa. To Wy wtaczacie ciężki głaz. 
Co czujecie? 
    Napiszcie opis przeżyć wewnętrznych Syzyfa. 
 
 
 



Grupa 2 
     Zareklamujcie, jak najlepiej potraficie greckiego bohatera – Prometeusza i jego 
osiągnięcia. 
    Możesz to uczynić w dowolnej formie, np. piosenki, wierszyka, czy też innej. 
Grupa 3 
Napiszcie list do Ikara. 
Zaznaczcie, że jesteście do niego podobni, chcecie osiągać wzniosłe cele (,,wzlatywać 
wysoko”), macie też marzenia ,,sięgające gwiazd” i podobnie jak on buntujecie się, nie 
słuchacie dobrych rad dorosłych. 
Grupa 4 
      Napiszcie dziennik Tezeusza. 
Dziennik to systematyczne (co nie oznacza, że codzienne) opisywanie wydarzeń, refleksji, 
przeżyć. W nagłówku dziennika umieszcza się dokładną datę: dzień, miesiąc, rok. 
Grupa 5 
      Przeprowadźcie wywiad z Heraklesem.  
      Pamiętajcie o poprawnym zapisie wywiadu (na początku podaje się pełne imię i 
nazwisko dziennikarza i osoby, z którą wywiad jest przeprowadzany. W dalszej części 
wystarczą inicjały). 
                                  
                                        Opracowała: mgr Katarzyna Słomkowska 
 
 
 
 


