
Na początku był… 
Chaos!
Klasa: szósta 
Przedmiot: język polski 

SCENARIUSZ Z WYKORZYSTANIEM ZASOBÓW Z PORTALU SQULA.PL:
- quiz „Mity greckie”: https://naukaizabawa.squla.pl/misje/jezyk-polski/lektury/3100-mity-

greckie (Squla.pl – Zaloguj się – Klasa 6 – Język polski – Lektury – Mity greckie),
- quiz „Mitologia grecka”: https://naukaizabawa.squla.pl/misje/jezyk-polski/lektury/2286-

mitologia-grecka (Squla.pl – Zaloguj się – Klasa 6 – Język polski – lektury – Mitologia grecka)

Cel ogólny lekcji
Utrwalenie wiedzy na temat mitologii – mit o powstaniu świata.

Cele operacyjne
Uczeń:

 rozpoznaje czytany utwór jako mit i wskazuje charakterystyczne cechy mitu,
  zna i wyjaśnia wybrane pojęcia oraz znaczenie związków frazeologicznych związanych  
z mitologią,

 przedstawia wybranych bogów greckich i wymienia ich atrybuty,
 opisuje Olimp i jego mieszkańców,
 określa cechy mieszkańców Olimpu i przedstawia relacje między nimi,
 integruje się z klasą poprzez aktywny udział w rozmowie i pracę w grupie,
 rozwija umiejętności współpracy i organizacji,
 rozwiązuje quizy.

Metody
 aktywizujące
 praca w grupach
 praca indywidualna
 praca z tekstem
 quiz



Przebieg lekcji
Etap lekcji Opis działania
1. 
Wprowadzenie

 y Nauczyciel wita uczniów i przypomina im, że w zeszłym roku poznali wybrane mity 
greckie.

 y Nauczyciel zapowiada, że podczas lekcji uczniowie powtórzą informacje na temat 
poznanych bogów greckich, ich atrybutów oraz inne pojęcia związane z mitologią.

 y Na początek nauczyciel wyświetla na projektorze/ tablicy interaktywnej quiz ze strony 
Squla.pl (tylko poziom 1.): „Mity greckie”: https://naukaizabawa.squla.pl/misje/jezyk-
polski/lektury/3100-mity-greckie (Squla.pl – Zaloguj się – Klasa 6 – Język polski – 
Lektury – Mity greckie).

 y Chętni uczniowie zgłaszają się do odpowiedzi. Ten, kto udzieli dobrej odpowiedzi, wstaje 
(ma to związek z dalszą częścią lekcji). Osoba ta nie bierze dalej udziału w odpowiedzi 
na pytania.

2.
Realizacja 
tematu – część 
wstępna

 y Po zakończonym quizie osoby, które dobrze odpowiedziały na pytania, zostają liderami 
grup (5). Dobierają kolejno osoby i zajmują wyznaczone miejsca.

 y Podczas nauczania zdalnego nauczyciel tworzy osobne pokoje dla każdej grupy.
 y Każdy uczeń powinien mieć przy sobie zeszyt oraz kartę pracy – załącznik 1.
 y Nauczyciel pyta, jaki znany uczniom mit pojawił się przy okazji wypełniania quizu. 
 y Po udzielonej odpowiedzi, uczniowie zapisują temat w zeszytach. 

3.
Realizacja 
tematu – część 
główna

 y praca  
w grupach

 y karta pracy

 y Uczniowie w grupach wypełniają zadanie 1. z karty pracy.
 y Po ukończeniu pracy uczniowie dostają od nauczyciela kopertę, w której znajdą pytania 
dotyczące mitu o powstaniu świata (załącznik 1.). Polecenie dotyczące tego zadania 
znajduje się na kartach pracy uczniów (w przypadku nauczania zdalnego można 
przygotować pytania w formie interaktywnej na wybranym portalu edukacyjnym).

4.
Realizacja 
tematu – część 
końcowa

 y Po wykonanych zadaniach uczniowie wracają na swoje miejsca w klasie.
 y Nauczyciel pyta, jak przebiegała praca w grupach i co miało na nią wpływ.
 y Razem z uczniami nauczyciel stawia wnioski pomocne przy kolejnej pracy zespołowej 
(np. więcej słuchać innych, wyznaczyć zadania, nie przekrzykiwać się itp.).

5.
Utrwalenie 
wiadomości na 
podstawie quizu 
ze strony  
Squla.pl oraz 
karty pracy

 y Nauczyciel zachęca uczniów do utrwalenia wiadomości poprzez wypełnienie kolejnego 
quizu z platformy Squla.pl: https://naukaizabawa.squla.pl/misje/jezyk-polski/
lektury/2286-mitologia-grecka (Squla.pl – Zaloguj się – Klasa 6 – Język polski – lektury 
– Mitologia grecka).

 y Podczas utrwalenia wiadomości każdy uczeń samodzielnie wykonuje powyższy quiz oraz 
zadanie 3. z karty pracy.

 y Zabawa z quizem może odbywać się także w wersji: praca w grupie/ praca zbiorowa 
(cała klasa – do komputera/ tablicy interaktywnej podchodzą wybrani uczniowie).

6. 
Podsumowanie 
i zakończenie 
lekcji

 y Nauczyciel sprawdza wspólnie z uczniami zadanie 3. (karta pracy), podsumowuje lekcję 
i dziękuje za pracę.

 y Nauczyciel pyta, czy wszystko było zrozumiałe. Odpowiada na ewentualne pytania.

Opracowanie: Donata Pryk/ Slow Education



Załącznik 1.

Na początku był… 
Chaos!
Karteczki do koperty

Mieli jedno oko.

Tak nazywamy boginię zemsty.

Imię kozy, która opiekowała się Zeusem.

Wymień imiona dwóch braci Zeusa.

Wymień imiona trzech sióstr Zeusa.

Podaj nazwę tarczy Zeusa.

Wyjaśnij znaczenie związku frazeologicznego „róg obfitości”.

Jej atrybutem jest kłos zboża.

Jego atrybutem jest trójząb.

Podaj imię bogini, która opiekuje się ogniskiem domowym.



Na początku był… 
Chaos!
Klasa: szósta 
Przedmiot: język polski 

Zadanie 1. 
Na podstawie fragmentu mitu zamieszczonego w pytaniu drugim i trzecim quizu wypełniane-
go na początku lekcji uzupełnij drzewo genealogiczne pierwszych bogów.
Skorzystaj z podanych wyrazów:

Hera, Zeus, tytani, Demeter, cyklopi, Hades, Reja, Hestia, sturęcy, Posejdon 

KARTA UCZNIA
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Zadanie 2. 
Poproście nauczyciela o przygotowaną dla Was kopertę. Znajdują się w niej zagadki dotyczą-
ce mitu o powstaniu świata. Pierwsza osoba losuje pytanie i zadaje je osobie siedzącej po jej 
lewej stronie. Po udzieleniu poprawnej odpowiedzi przekazuje jej kopertę. Gra toczy się zgod-
nie z ruchem wskazówek zegara. Poniżej zapisz trzy wybrane zagadki i dopisz prawidłową od-
powiedź.

Zagadka 1.  .................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Odpowiedź: .............................................................................................................................................

Zagadka 2.  .................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Odpowiedź: .............................................................................................................................................

Zagadka 3.  .................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Odpowiedź: .............................................................................................................................................

Zadanie 3. 
Podkreśl prawidłową odpowiedź:

a) Bogowie greccy są wieczni / nieśmiertelni.

b) Zbiór mitów danej społeczności to Olimp / mitologia.

c) Odyseusz po wojnie trojańskiej wracał na Kretę / do Itaki.

d) Atena przedstawiana jest zwykle ze zbroją i sową / orłem. 

e) Siedziba bogów greckich to Kaukaz / Olimp.
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