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РОЗДІЛ 1. У КРАЇНІ ДАВНИНИ
МІФИ
ЄГИПЕТСЬКІ МІФИ
Міфи
1. Продовж речення, вибравши правильний варіант відповіді.
Міф — це …

а) народна оповідь про звичайні і незвичайні події та персонажів;
б) стародавня оповідь про створення світу, богів, духів,
надприродні сили;
в) народне оповідання про події минулого, оповите казковістю, фантастикою.
2. З’єднай стрілками крилаті вислови та їх пояснення.

скринька Пандори 		  назва галактики, у якій роз							 ташована наша Сонячна
							 система
ахіллесова п’ята
		  дуже вразливе місце, осе							 редок нещасть
Чумацький Шлях
		  міфічна скринька, яку не
							 можна відкривати
3. Доповни речення.

На сьогодні відомі міфи різних народів: єгипетські, індійські, китайські,
і багато інших.
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Бог сонця Ра. Єгипетський міф
1. Продовж речення.

Стародавні єгиптяни зображували богів людьми з
і

.

2. З’єднай стрілками назви тварин з відповідними назвами єгипетських богів.

бик

 					 богиня Бастет

корова

					 бог Себеком

змія

					 бог Атум

крокодил  					 богиня Ісіда
кішка

					 бог Апіс

3. Із «розсипаних» слів склади і запиши речення.

немовля

Між

пелюстками
судилося
на
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сховане

Йому
було

лотоса
богом

Ра

стати
ім’я

Ра та Апоп. Єгипетський міф
1. Доповни речення.

Пітьма і зло породили
Апопа, щоб запанувати

.

2. До поданих слів добери і запиши синоніми.

Пітьма,
Підступний,
Черево,
Великодушний,
3. Випиши з міфу слова, які характеризують головних героїв.

Бога Ра

Змія Апопа

4. Склади і запиши свої міркування на тему «Вічна боротьба
між добром і злом».
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МІФИ ДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ
Пандора. Міф Давньої Греції
1. Продовж речення.

Грецькі боги жили на

.

2. Запиши, що зробили боги за наказом Зевса.

Гефест — з глини і води зліпив дівчину.
Афіна —
Афродіта —
Гермес —
харити і музи —
3. Продовж речення словами з тексту.

Пандора: «Та,

»

Епіметей: «Той,

»

4. Запиши відповідь на запитання.

Що переслідує людство і до сьогодні?

Чому?
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СЛОВ’ЯНСЬКІ МІФИ
Створення людини. Слов’янський міф
1. Доповни речення.

Слов’яни вірили в те, що
і землю населяють

.

2. З’єднай за зразком.

бог сонця			

			  Перун

бог грому і блискавки

			  Дажбог

покровитель скотарства 			  Ярило
божество родючості

			  Велес (Волос)

3. Випиши опис дерева, що стояло посеред синього моря.

Білобог і Чорнобог. Сергій Плачинда
1. До поданих слів добери і запиши антоніми.

Добро —

Світло —

Правда —

Життя —
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