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Temat: Pierwszy dobroczyńca ludzkości-poznajemy mit o Prometeuszu

Witaj Szymonie i Michale.

   Po co nam dziś mity? Między innymi po to, by za ich pomocą opisywać 
postawy wciąż aktualne, zachowania wciąż powtarzalne. Kim był Herkules? 
Siłaczem. Kto to jest Syzyf? Ktoś wiecznie podejmujący bezowocny trud. Kim 
była Niobe? Matką rozpaczającą po śmierci swych dzieci. Symbole postaci 
mitologicznych występują w kulturze od wieków. Pomagają nam funkcjonować 
w świecie, nawet gdy nie do końca jesteśmy tego świadomi. Poznamy dziś 
kolejnego mitologicznego bohatera, o którym – wydawałoby się – wiemy już 
wszystko. Jest nim Prometeusz.

1.Mity to dawne opowieści o bogach i bohaterach, za pomocą, których ludzie 
starożytni próbowali wyjaśnić niezrozumiałe dla nich zjawiska i sytuacje, takie 
jak pory roku, upływ czasu, powstanie Ziemi i życia na niej, pochodzenie i 
naturę człowieka. Znamy też mity opowiadające o założeniu ważnych miast, 
powstaniu świątyń czy istotnych miejsc, o znanych rodach królewskich itp. 
Początkowo ludzie przekazywali je sobie ustnie, dopiero potem zostały 



zapisane, dlatego większość mitów ma różne wersje. Najbardziej znane są mity 
pochodzące ze starożytnej Grecji.

Mitologia zaś, to zbiór mitów. Najbardziej znaną jest Mitologia  J. 
Parandowskiego.

Wartość mitów bierze się stąd, że są synonimami ludzkich zachowań, stosunku 
ludzi do bogów i bogów do ludzi, wyjaśniają prawa rządzące światem i 
przyrodą, uczą pokory, wiary i miłości.

2.Przeczytaj proszę, w podręczniku(str.256-257) mit o Prometeuszu –  fragment 
pochodzący z  książki Nikosa i Aresa Chadzinikolau „Ilustrowana księga  mitów
greckich. Mit o Prometeuszu).  

Wykonaj ćwiczenia:

-Czego dowiadujemy się o człowieku z tego mitu?
-Dlaczego i w jaki sposób Prometeusz pomógł ludziom?
-Jakie zmiany zaszły w życiu ludzi dzięki tytanowi?
-Wyjaśnij, jaka kara została wymierzona dobroczyńcy?
 

Ćwiczenie 1
Do podanych wyrazów, dopisz rzeczowniki. Zaznacz te, które pasują do 
osobowości Prometeusza.

 



 
Np. odważny- odwaga

Ćwiczenie 2
Sformułuj zdania o Prometeuszu według wzorów:

Prometeusz był życzliwy, bo...
O mądrości Prometeusza świadczy...
Wykazał się przebiegłością, kiedy...
Niezwykłej odwagi wymagało...

Postawę, której reprezentantem jest tytan Prometeusz nazywamy postawą 
prometejską. Jest to postawa człowieka poświęcającego się dla dobra grupy ludzi 
czy całej ludzkości, to działanie w dobrej sprawie nawet kosztem własnego 
szczęścia i bezpieczeństwa. Prometeizm to też bunt przeciwko autorytetom czy 
władzy, która, według buntującego się, jest niesprawiedliwa i krzywdząca 
niewinnych.
Prometeusz – po grecku znaczy: przezorny, przewidujący.



Zadanie domowe
Napisz, jaki dar byłby ważny dla współczesnych ludzi? 

Ważne terminy związane z tym mitem:

Ogień prometejski- inaczej to iskra życia, ożywiające tchnienie – bo chodzi o 
ogień, którym Prometeusz ożywił figurę ludzką z gliny.

Prometejski czyn – bohaterski czyn, poświęcenie się dla dobra innych;

Prometeizm – postawa całkowitego poświęcenia się dla ludzkości i cierpienia w 
imię wielkiej idei.

Wyznaczniki prometeizmu:
bunt,
cierpienie,
samotność,
miłość do ludzi.

Zadanie domowe
Napisz, jaki dar według Ciebie byłby ważny dla współczesnych ludzi? 

Dla zainteresowanych, więcej wiadomości poniżej:



 Poznaliście dzisiaj bardzo skróconą wersję mitu. Dla zainteresowanych jej pełną 
wersją, zapraszam do wysłuchania audiobooka. Nagranie trwa 37 minut i 14 
sekund.
https://www.youtube.com/watch?v=7FmxqhKzbdc

2. Zamieszczam również krótki filmik.
https://www.youtube.com/watch?v=KhdJ8OLeLnQ

Prometeusz w sztuce:

Prometeusz – Gustave Moreau Źródło: Oficjalna strona Muzeum Gustava Moreau, 
http://www.musee-moreau.fr/homes/home_id24292_u1l2.htm (stan na: 17.12.2010



Prometeusz stwarza człowieka przy współudziale Ateny. Jean-Simon Berthélemy, Jean-
Baptiste Mauzaisse, Prometeusz stwarza człowieka przy współudziale Ateny, 1802, Muzeum 
w Luwrze, domena publiczna

        

Stworzenie człowieka                                      Prometeusz skowany (obraz Petera 
Paula Rubensa) –     

                                                                             Wikipedia, wolna ...



Prometeusz wynoszący ogień, ilustracja do podręcznika
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