PRACOVNÍ LIST 1
BÁJNÝ PERSEUS
A ŘECKÉ BÁJE
datum vydání (aktualizace): 13. 6. 2016
věková skupina: 5–10
tématický okruh: řecké báje
doplněk k: Sešit aktivit Rosy a Dary
(str. 20–25), filmové pásmo Rosa a Dara
a jejich velká dobrodružství (krátký film
Mythopolis), audioverze k sešitu aktivit
Rosy a Dary (vyprávění o Perseovi)
web: www.rosadara.tv
Pracovní listy jsou doplňkem seriálu
Rosa a Dara a jejich velká dobrodružství,
internetové stránky www.rosadara.tv
a www.facebook.com/rosadaratv
a dalších souvisejících produktů.

V sešitě Rosy a Dary si přečtěte příběh o Perseovi. Jací v něm
vystupují bohové? A co měli na starosti? Nakreslete portréty
všech bohů nalezených ve vyprávění i s jejich atributy.
Řeckých bájí a mýtů je celá řada. Doporučujeme přečíst si
převyprávěné řecké báje a pověsti od českého autora Eduarda
Petišky. Jací další bohové v nich vystupují?
V českém jazyce se používá mnoho výrazů, které jsou
inspirované z řeckých báji a pověstí. Zkuste zjistit původ tří
z nich: Achillova pata, sisyfovská práce a hypnóza.
Vytvořte strom–rodokmen, ve kterém bude vaše rodina
vystupovat v rolích řeckých bohů a bohyň, hrdinů a hrdinek.
Kdo z vaší rodiny bude Zeus… a kdo Athéna, Medusa…?
Zkuste se namaskovat jako Perseus či Medusa. U Persea
si vzpomeňte na jeho kouzelné předměty (na boty si třeba
z papíru přidělejte křídla) a u Medusy nezapomeňte, že má na
hlavě hady (na čepici si můžete nalepit stočené papíry) a musí
si něčím krýt oči (vytvořte třeba papírové brýle).

Doporučená literatura:
Eduard Petiška: Staré řecké báje a pověsti,
Martin Pitro: Staré řecké báje a pověsti
(komiks), Hana Doskočilová: Diogenes
v sudu (vybrané kapitoly)
Filmy k tématu:
Souboj titánů (r. Desmont Davis, 1981),
Rosa a Dara a jejich velká dobrodružství
(pásmo – krátký film Mythopolis,
r. Alexandra Hetmerová)
Užitečné odkazy:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Řecká_
mytologie, http://www.bajeapovesti.wz.cz
Další pracovní listy, krátké filmy a hry najdete
na www.rosadara.tv. Pro další tipy a novinky ze světa
Rosy a Dary sledujete www.facebook.com/rosadaratv
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