
История и цивилизации – 5 клас  27.04.2020г. 

Уважаеми ученици, искам от вас следното:  Да четете поставените от мен – план, 

кратко разработен  урок /които ще препишете в тетрадките си / и да отговорите на въпросите. 

 

Призовавам ви за отговорна и качествена работа!!! 

Това ще бъде вашият ангажимент за Понеделник : 

Богове и герои в Древна Елада - стр. 100 

1.Религията на Древна Елада – гърците осмислят природата и човешкия живот, като 

резултат от действията на свръхестествени сили „БОГОВЕ „ .Боговете  са представени в 

поредица от митове /разкази за тях и техните способности/. Гърците много ги почитали, 

строяли им храмове и поднасяли дарове и жертви. Правели им статуи и ги рисували върху 

керамика! Гръцките богове били красиви, умни, силни и безсмъртни – те живеели в планината  

ОЛИМП. 

2.Олимпийските богове – върховен  бог бил ЗЕВС / бог на мълнията и бурите/ /виж Фиг.2/ - 

той управлявал живата и неживата природа, имал двама братя – ПОСЕЙДОН /бог на моретата/ 

и ХАДЕС /бог на подземното царство/. 

ХЕРА била неговата съпруга и е богиня на брака и семейството. 

Всеки бог имал различни способности и извършвал специфична дейност:  

АФРОДИТА е богиня на любовта;  АРЕС – бог на войната;  АПОЛОН – бог на изкуствата и е 

лечител;  АРТЕМИДА – богиня на лова и природата;  ДИОНИС – бог на виното и веселието; 

ХЕФЕС – бог на огъня и обработката на металите /ковач/;  ДЕМЕТРА – богиня на земеделието 

и плодородието – имало и други богове и полубогове./ Виж Фиг.3, 4 и 5/ 

3.Гръцките герои – те били хора със  свръхестествени  качества и извършвали героични дела – 

недостъпни за другите хора. Някои от тях били деца на богове и били закриляни от  тях , но 

всички били смъртни!!! 

Най-почитаният от тях бил ХЕРАКЪЛ – той имал огромна сила и извършил 12 невероятни 

подвига. ХЕРАКЪЛ е единствения герой, на когото били построени храмове.  

Други известни герои са  ТЕЗЕЙ /убил МИНОТАВЪРА!!!/,  ПЕРСЕЙ /убил страшната горгона 

Медуза/ и  ОРФЕЙ невероятен музикант и певец!!!  /влязъл и излязъл от подземното 

царство!!!/. 

4.Храмове, светилища и празници – тази точка да се препише в тетрадката!!! 

Предстоят преговор и тест за Древна Елада!!!                     Приятна работа !!! 


