
Temat: Poznajemy historię Heraklesa – Mit o Heraklesie - 6.04.20 r. 

1. Wysłuchaj Mitu o Heraklesie – Bajanie na ścianie - YouTube. 

2. Zapoznaj się z przypisami – podręcznik - str. 222 – 224. 

3. Przeczytaj treść Mitu o Heraklesie – str. 222 – 224. 

4. Przepisz do zeszytu Kilka słów o lekturze – str. 222.   

5. Zapisz frazeologizm: stajnia Augiasza – miejsce zaniedbane, bałagan, nieporządek. 

 

Temat: Jak napisać opowiadanie odtwórcze? – 7 – 8.04.20 r. 

Przepisz do zeszytu: 

1. Opowiadanie odtwórcze odtwarza wydarzenia rzeczywiste lub przedstawione                          

w utworze literackim, filmie, spektaklu teatralnym.  

2. Przykład opowiadania odtwórczego – str. 226 – przepisz: 

,,Zabicie hydry lernejskiej – jedna z dwunastu prac Heraklesa” 

Działo się to w bardzo dawnych czasach, o których opowiadają mity… 

     Pewnego dnia Herakles udał się na służbę do króla Eurysteusa, aby odpokutować 

straszne czyny, które popełnił. Nie spodziewał się, że tchórzliwy władca, obawiając się siły 

herosa, wymyśli bardzo niebezpieczne zadania, aby jak najszybciej się go pozbyć. 

 Herakles wszedł do sali, w której zasiadał król. Ukłonił się i powiedział: 

          - Dzień dobry, panie! Przybyłem zgodnie z poleceniem wyroczni delfickiej, aby spełnić 

twe rozkazy. 

 Król, starając się nie okazać lęku, odpowiedział stanowczym głosem: 

         - Mam dla ciebie 12 prac. Jedną z nich jest pokonanie hydry. 

         - Czy to potwór, który mieszka na bagnach koło Lerny niedaleko miasta Argos? – 

zapytał heros. 

         - Ten sam – odparł król. – Wiesz więc, dokąd się udać. 

           Na te słowa Herakles pokłonił się i wyruszył w drogę. 

           Gdy dotarł na miejsce, zaczął strzelać z łuku, aby wywabić hydrę z jamy. Kiedy 

rozjuszona bestia wyskoczyła, wdał się z nią w walkę. W końcu udało mu się oderwać kilka 

łbów potwora, ale na miejsce każdego zaraz odrastały trzy nowe! Na dodatek na pomoc 

hydrze przyszedł olbrzymi rak. Wreszcie heros wpadł na pomysł – nakazał swemu woźnicy 

zapalić pobliski las i od nowa zaczął ucinać głowy hydrze. Teraz jednak miejsca po nich 

natychmiast wypalał i łby przestały odrastać. Środkową, nieśmiertelną głowę zakopał                             

i przygniótł ogromnym kamieniem. 

 Jak zwykle poradził sobie znakomicie. Król Eurysteus był zrozpaczony, gdy zobaczył, 

że heros znów wraca zwycięski. Władca będzie musiał wyznaczyć mu kolejne zadanie. Czy                 

i tym razem Heraklesowi się powiedzie?  

 Zadania wykonujemy na bieżąco. Wybrane notatki będą oceniane. 

 Przypominam o czytaniu kolejnej lektury: 

 L. M. Montgomery ,,Ania z Zielonego Wzgórza” – ostatni tydzień maja. 

 


