
Lekcja w klasie 1 gimnazjum z zakresu  nauki o literaturze 
 
Prowadzący: mgr Marzena Golicz 
Czas: 90 minut 
Temat: Mit jako zapis marzeń człowieka – „Wyprawa Argonautów” 
Cele:  
(uczeń:) – zna tekst tradycji 
             -   zna  i wyjaśnia pojęcia: mit, złote runo, heros 
             -   charakteryzuje Jazona 
             -   realizuje ścieżkę „Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskiej” 
                   (wie jaki był wpływ kultury starożytnej Grecji na kulturę europejską ) 
Formy pracy: indywidualna, w parach 
Metody: praca z tekstem, ćwiczenia praktyczne 
Pomoce dydaktyczne: podręcznik A. Kowalczykowa, K.Mrowcewicz „Kto czyta, nie błądzi”, karty 
pracy, karteczki do układania planu zdarzeń, reprodukcje zamieszczone w Historii Świata , ukazujące 
rozwój kultury starożytnej Grecji. 
 

Przebieg zajęć 
 

1. Powitanie. Przedstawienie celów lekcji. Podanie tematu lekcji. 
2. Informacja nt. wpływu kultury starożytnej Grecji na kulturę europejską (uczniowie podają 

przykłady). 
      3. Wspólne wyjaśnienie terminów: mit, złote runo, heros (uczniowie odczytują zadania   
           domowe 

4.Przeczytanie przez uczniów tekstu poprzedzającego „Wyprawę Argonautów” oraz sam tekst J. 
Parandowskiego (ciche czytanie) 
5. Rozdanie  karteczek do układania planu zdarzeń. Układanie przez uczniów (w parach) planu 
wydarzeń. 
6. Rozdanie kart pracy – załączniki nr 1 i nr 2. Samodzielne wypełnienie ich. Karta pracy 
stanowiąca załącznik nr 2 pomaga im scharakteryzować Jazona. 
7. Odczytanie wyników pracy. 
8. Podsumowanie i ocena uczniów. 
9. Zadanie domowe: Wyjaśnij, kim byli Argonauci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Plan wydarzeń 
 
 
Powrót Jazona do rodzinnego miasta. 
 
Posłanie Jazona na poszukiwanie złotego runa przez Peliasa 
 

   Zbudowanie Argo i wybranie wodza wyprawy. 
 

Dopłynięcie do Lemnos 
 
Wyprawa do Kyzikos 
 
Wytryśnięcie krynicy Jazona 
 
Atak na port 
 
Pomoc Heraklesa 
 
Wizyta u króla Ajetesa 
 
Zaprzężenie wołów spiżowych do pługa. 
 
Zaoranie Pola Aresa 
 
Posianie smoczych zębów 
 
Pokonanie zbrojnych mężów. 
 
Pokonanie smoka 
 
Zdobycie złotego runa 
 
Zamordowanie przez Medeę małego Absyrtosa 
 
Gniew Zeusa 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Załącznik nr 1 
 

Uzupełnij: 
Mit to ………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….. 
Herosem nazywamy …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………….. 
Przykładem herosa jest ……………………………………………………………… 
Złote runo to …………………………………………………………………………. 
Wiemy o kulturze starożytnej Grecji dzięki ………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………. 
 

 
Załącznik nr 2 
 
Uzupełnij brakującymi wyrazami lub zdaniami. 

 
         Jazon pochodził z krainy ……………………………. Matka oddała go 
centaurowi …………………………………, pod którego opieką Jazon pozostawał 
przez ………… lat, ponieważ król ………………………, jego stryj, chciał go 
………………………….. 
Gdy Jazon wrócił do rodzinnego miasta, Pelias……………………………… 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………… 
        
            Jazon był osobą ………………………………….., ponieważ nie uląkł się 
króla. Został wodzem ………………………………………… Złożył ofiary 
…………………… 
Pierwszym celem jego podróży była wyspa ………………………………….. 
położona na Morzu ……………………………………….. Na kolejnej wyspie 
wznosiło się miasto …………………………… Tam ……………... 
……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………….., która okazała mu wielką 
………………. Krynicą Jazona nazwano …………………………… 
………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………Pomógł 
mu ………………………………………., ratując przed zasypaniem  statku 
…………………………………………………… 
       Jazon przybył do króla ………………………….. po ………………... 
runo. Zanim je dostał,  musiał…………………………………………....... 
………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
Zdobył sławę nieśmiertelną, ponieważ ……………………………………..... 
………………………………………………………………………………… 



  Od pierwszego wejrzenia zakochała się w nim …………………….. 
Uważała, że jest ………………………………………………………………. 
Była ……………………………………………………................................... 
………………………………………………………………………………… 
               Jazon nigdy by nie zwyciężył …………………………………. i nie 
zdobyłby …………………………………. Bez jej pomocy. Jego powrót do Grecji 
trwał …………………….. lat, ponieważ …………………………..... 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
  Uważam, że Jazon ………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
 
 


