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Proponuję wam dziś
zupełnie inny niż do tej

pory sprawdzian. 
Będzie on polegał na

samodzielnym
opracowaniu podanych
przeze mnie zagadnień
- dam wam odpowiedni
czas na to - a następnie
podczas lekcji on-line
zaprezentujemy wyniki

swojej pracy.
 



Zadań będzie 6, tak,
aby móc otrzymać

ocenę celującą.
Każdy, kto solidnie
opracuje wszystkie,

ma szansę na
najwyższą ocenę.



ZADANIE 1
Wymyśl 10 pytań

związanych z mitologią,
zapisz je, tak żeby na lekcji

móc zadać kolegom i
koleżankom (musisz znać

odpowiedzi!)



Zadanie 2
 Według własnego

pomysłu stwórz mem
albo rebus, albo

rysunek nawiązujący
do wybranego mitu



Zadanie 3

Uzupełnij tabelkę ze

związkami

frazeologicznymi



Stwórz własną
krzyżówkę, do

której opracujesz
pytania.

Minimalna liczba
haseł - 5

Zadanie 4



ZADANIE 5  DO WYBORUJEDNODZIAŁANIE!

 Jeżeli dobrze sobie radzisz
komputerowo wygeneruj avatar

dowolnego boga/bogini (np. przez Voki
lub Chatter pix)

Jeżeli wolisz rysować/ malować, stwórz
plakat z postacią boga/bogini i jej

atrybutem

Jeżeli jesteś specjalistą w robieniu zdjęć,
lubisz się przebierać, to wciel się w

dowolną postać z mitologii - dopasuj strój,
rekwizyt i zrób sobie zdjęcie



ZADANIE 6 Jeżeli chcesz zawalczyć 
o ocenę celującą i wykonać to zadanie, wybierasz

tylko 2 z proponowanych tutaj tematów!!!

Z dowolnych materiałów zbuduj labirynt Minotaura.
Zrób zestaw kart z postaciami mitologicznymi.
Wykonaj z dowolnego tworzywa model Olimpu podczas uczty.

Z glinianej doniczki wykonaj wazę grecką ze scenami mitu o
Dedalu i Ikarze.

Zrób buty dla Hermesa.
Zbuduj konia trojańskiego.
Stwórz plakat/ kolekcję plakatów "Most wanted" z czarnymi
charakterami mitologii.
Zrób mapę myśli z motywami mitologicznymi w literaturze,
sztuce, filmie.
Przeprowadź i zapisz/ nagraj wywiad z Zeusem na temat jego
dzieciństwa. 
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Jeżeli udało ci
się wykonać

zadania, jesteś
mistrzem
mitologii!



*Wszystkie grafiki pochodzą z 
zasobów/szablonów programu  Canva

*Tabelka - związki frazeologiczne - 
opracowanie własne

*avatar utworzony w aplikacji Bitmoji


