
Тэма: «Рэлігія старажытных грэкаў» 

Мэта: на прыкладзе рэлігіі старажытных грэкаў паказаць ролю прыродных І сацыякультурных фактараў развіцця 

рэлігійных уяўленняў людзей. 

Задачы: 

 Адукацыйныя: стварьщь у вучняў уяўленне пра асаблівасці старажытнагрэцкай рэлігіі, характэрных чорт 

старажытнагрэцкага пантэона багоў. 

 Развіваючыя: спрыяць развіццю ўмення ўстанаўліваць сувязь паміж 

канкрэтнымі гістарычнымі ўмовамі жыццядзейнасці людзей і асаблівасці іх свядомасці, выкарыстоўваць як крыніца 

літаратурныя творы старажытнасці, умець аналізаваць іх і рабіць высновы. 

 Выхаваўчыя: выхоўваць цікавасць да антычнай культуры. 

 

 

Ход урока: 

Арганізацыйны момант 

Добры дзень! 

Добры дзень! Сёння на ўроку ў нас прысутнічаюць госці. Давайце павярнёмся, гасцям усміхнуліся. 

Няхай сёння на ўроку ў нас усё атрымаецца!  

Давайце падорым адзін аднаму добры настрой:  

«Дакраніцеся адзін аднаму далонькамі і падарыце свайму таварышу пачуццё ўпэўненасці ў тым, што сёння ў нас усё 

атрымаецца, падтрымайце адзін аднаго перад нашай працай.! 

Навучэнцы па чарзе дакранаюцца  пальцамі рук свайго суседа, пачынаючы з вялікіх пальцаў і кажуць: жадаю 

(датыкаюцца вялікімі пальцамі); поспеху (паказальнымі); вялікага (сярэднімі); ва ўсім (безыменнымі); і ўсюды (мезенцамі);  

Давайце ўсміхнемся адзін аднаму і пастараемся захаваць добры настрой на ўвесь дзень. Ўсмешка-універсальны знак 

дабрыні, пачынай і сканчай дзень усмешкай. 

Сёння хачу параіць вам адправіцца ў падарожжа па Старажытнай Грэцыі, гісторыю якой мы вывучалі на мінулых 

уроках. Калі мы адпраўляемся ў чужую краіну, то нам хочацца пазнаёміцца са знакамітымі дасягненнямі, традыцыямі гэтай 

краіны. 

Напамінаю, што ўсе сапраўдныя вандроўцы вядуць дзённікі, таму мы з вамі таксама будзем весці запісы, адкрыйце 

свае лісты, там вы будзеце  выстаўляць адзнаку за выканання заданняў, а ў канцы ўрока паглядзім, ці добра 

падарожнічалі, ці шмат сабралі ведаў.   

Ну што адпраўляемся ў шлях! 

Перад тым, каб апынуцца ў Грэцыі нам неабходна зрабіць доўгі авіапералёт. У вас на партах ляжаць лісткі, гэта пропуск   

Для таго каб пайсці гуляць , трэба зрабіць д.з.Праверыць дамашняе заданне. 

1. Праверка дамашнягя задання. 
 

 

 

 

АЦАНІ СЯБЕ 

 

Актуалізацыя ведаў: 

1. Гульня “Крыжыкі -нулікі” 

1. Мы вывучаем  краіну Грэцыя. + 

2. Праз тэрыторыю Грэцыі працякаюць рэкі “Тыгр і Еўфрат. – 

3. Грэцыя знаходзицца на Балканскім паўвостраве. + 

4. Самым вялікім востравам з’яўляецца в. Дэлас. – 

5. Горад Афіны названы ў гонар багіні Афіны. + 

6. Самы знакаміты горад Ст.Грэцыі - Фівы. – 

7. Алимп , гэта самая высокая гара на Балканскім паўвостраве. + 

8. Вера ў аднаго бага, гэта шматбожжа. - 

9. Вера ў звышнатуральныя сілы, называецца рэлігія.+ 

АЦАНІЦЕ СЯБЕ 

 

Перш чым пачаць вывучаць новы матэрыял, давайце ўспомнім,  што азначае слова рэлігія, бо сёння мы Яго будзем 

выкарыстоўваць у часта. 

(Адказы дзяцей: рэлігія-вера чалавека ў звышнатуральныя сілы (у багоў, духаў, душы, ідалаў) і пакланенне ім.) 

Дзецям вывучыць. 

 

Вы ўжо маеце ўяўленне аб рэлігіі першабытных людзей, рэлігіі Старажытнага Егіпта, Міжрэчча, Індыі, кітая.  

 Назавіце, калі ласка, асацыяцыі, якія ўзнікаюць у вас пры слове "Рэлігія". 

(Асацыяцыі, якія называюць навучэнцы, размяшчаюцца вакол на слайдзе-багі, сіла,вера,  храм, ідал, душа, 



АХВЯРАпрынашэнне, малітва, пакланенне, замагільнае жыцце, міф)  

- Давайце вылучым адно слова, Самае галоўнае, характэрнае для любой рэлігіі-БАГІ.  

3.Як вы думаеце, якая тэма нашага ўрока?   

III. Сумеснае мэтапакладання і планаванне дзейнасці. 

- Што б вы хацелі даведацца пра багоў Старажытнай Грэцыі? 

(якім багам пакланяліся, чаму ім пакланяліся, з якімі сіламі прыроды звязаныя, як выглядалі, дзе жылі, чым 

адрозніваліся ад багоў іншых краін) 

- Якая мэта нашага ўрока?  

- Такім чынам, сёння мы пазнаёмімся з рэлігійнымі вераваннямі старажытных грэкаў. (- СЁННЯ МЫ З ВАМІ 

ПАЗНАЁМІМСЯ З БАГАМІ СТАРАЖЫТНАЙ ГРЭЦЫІ, ЯКІМ ПАКЛАНЯЛІСЯ ЖЫХАРЫ ГРЭЦЫІ, ВЫСВЕТЛІМ 

АСАБЛІВАСЦІ СТАРАЖЫТНАГРЭЦКАЙ РЭЛІГІІ). 

- Я прапаную на працягу ўсяго ўрока падумаць вам над наступным заданнем: 

- Які ўплыў аказала паўсядзённае жыццё старажытных грэкаў на іх рэлігійныя вераванні? 

 

-1 знойдзем адказ на пытанне: 

Як звязаны рэлігія, прыродныя ўмовы і заняткі Старажытных Грэкаў?  

 

Вывучэння новага матэрыялу 

 

1. Расказ настаўніка. 

 У глыбокай старажытнасці грэкі верылі ў існаванне душы. Яна знаходзілася, як яны ўяўлялі, у такіх важных органах 

чалавека, як 

сэрца, печань і ныркі. У момант смерці душа пакідала чалавека і працягвала жыць у замагільным свеце. Грэкі лічылі, што 

душой валодаюць таксама рэкі, моры, расліны, жывёлы, камяні і іншыя прадметы. У старажытных грэкаў існаваў культ жывёл: 

быка, арла і інш. 

Вялікую ролю ў жыцці грэкаў адыгрывала магія і варажба, вера ў прарочыя сны. 

Старажытныя грэкі верылі ва ўсемагутнасць багоў.  

Яны будавалі ім храмы, стваралі скульптуры, малявалі на вазах, апявалі ў паэзіі. 

Людзі ў сваіх апавяданнях надзялялі  багоў звышнатуральнай сілай і адначасова чалавечымі якасцямі. 

Пра грэчаскіх багоў мы даведваемся з легенд і міфаў, складзеных элінамі. 

 Вось паслухайце адну з іх.  

Першапачаткова існаваў толькі вечны, бязмежны, цёмны Хаос. Хаос спарадзіў самае старажытнае, што было ў нашай 

Сусвеце - Час. Эліны звалі ято Хронас. 

З хаосу з'явіліся неба-Уран, Зямля-Гея. 

У іх нарадзілася  шэсць сыноў і шэсць дачок – магутныя тытаны, аднавокія цыклопы, волаты .  

Адным з самых магутных быў тытан Кронас. Падманам і хітрасцю Крон зверх свайго бацьку Урана заняў яго трон.  

Баючыся, што дзеці пазбавяць яго тасама ўлады, Крон загадаў сваёй жонцы Рэе прыносіць яму толькі што 

нарадзіўшыхся малютак - ён праглынаў іх. Жонка Крона вырашыла падмануць мужа і апошняга сына, Зеўса,схавала на 

Крыце, а Крону дала праглынуць загорнуты ў пялёнкі камень. Калі  Зеўс вырас, ён перамог бацьку, заняу трон і 

прымусіў яго вярнуць усіх дзяцей. Дзеці Крона падзялілі паміж сабой увесь свет.  

        А дзе ж жылі грэчаскія багі? 

Прачытайце с.44 -  

Гутарка па пытаннях: 

Дзе яны жылі?  

- Чаму багоў называлі алімпійскімі? Адкрыйце атлас, пазначце гару Алімп. 

 

Грэкі лічылі, што месцам знаходжання багоў з’яўляецца гара Алімп, якая размешчана ў Паўночнай Грэцыі. 

Алімп - самая высокая з усіх гор Элады. Схілы яе пакрытыя густымі лясамі. Там растуць дубы і каштаны, вечназялёны 

хмызняк. Схілы гор абрывістыя, на вяршыні ляжыць снег, і ў ясныя дні снег Алімпу гарыць на сонцы, але вяршыня гары 

заўсёды агорнута густымі аблокамі. Там у вышыні - залатыя харомы несмяротных багоў. 

Смяротнаму немагчыма пракрасціся ў іх. У царстве багоў заўсёды лета.Там  яны праводзяць час у бяседах,  балях і 

забавах, жывуць у раскошных палацах і кіруюць лёсамі людзей.  

 

V. вывучэнне матэрыялу па вызначаным плане. 

1. Праца ў групах. 

  

- Я прапаную вам зараз папрацаваць з тэкстам вучэбнага дапаможніка і табліцамі у групах і вызначыць якім багам 

пакланяліся грэкі, заступнікамі чаго яны з'яўляліся, з якімі прадметамі іх малявалі?  

Праца ў групах: 

1-я с 45 

2-Я с. 46 

Выпісаць назвы багоў, чаму апекаваліся. 

Імёны багоў Чаму апекавалі  

Зеўс Цар багоў і людзей, бог неба 

Гера Вярхоўная багіня, заступніца сям’яў 

Пасейдон Бог мораў і акіянаў 



Аід Бог падземнага царства,  мёртвых 

Апалон 

Бог святла, апякун мастацтва і паэзіі 

Дэметра Багіня земляробства ,  урадлівасці 

Арэс Бог вайны 

Гефест Бог кавальскай справы і агню  

Г ермес Бог гандлярства. заступнік дарог і 

падарожнікаў 

Афіна 
Багіня мудрасці, заступніца гарадоў 

Афрадыта Багіня кахання і прыгажосці  

Ніка Багіня перамогі  

Геліяс Бог сонца  

 

- Ці быў у Грэцыі адзіны бог? 

- Як называецца такая Рэлігія? 

- Чаму ў людзей узнікае вера ў багоў? (Таму што ў старажытнасці людзі не маглі растлумачыць прыродныя з'явы, 

цень чалавека,  вера ў прарочныя сны, нараджэнне і смерць чалавека і таму прыдумлялі багоў) 

 

- Чаму менавіта такім багам пакланяліся грэкі?  

- Якія багі апекавалі сілам прыроды? 

- Якія багі апекавалі розным заняткам? 

- Якія багі апекавалі адносінам людзей?  

Што такое аракул? 

 Дзе знаходзіўся самы знакаміты? Дэльфійскі. 

Праца з дакументам. 195-196 

 

Давайце ўспомнім, якія багі існавалі ў старажытным Егіпце, параўнаем. 

- Чаму грэкі асабліва пачыталі Зеўса і Пасейдона, а ў рэлігіі егіпцян не было зусім ні бога грому і маланак, ні бога 

мора? 

 - Чым знешні выгляд грэчаскіх багоў адрозніваўся ад знешняга выгляду егіпецкіх багоў Анубіс, Тота? 

- Чаму? 

- Выглядалі багі старажытных грэкаў як звычайныя людзі.  

 

Грэкі ўяўлялі сабе багоў і багінь ў абліччы выдатных, ніколі не старэючых мужчын і жанчын. Лічылі, што яны 

апраналіся як звычайныя людзі. Яны стараліся не прагнявіць багоў. 

 

А зараз на аснове ілюстрацыі на с.46, 48 і тэксту 47, складзіце расказ пра храм Зеўса, яго статую, шанаванне багоў і 

святы. 

Старажытныя грэкі ў гонар сваіх багоў будавалі храмы і ставілі статуі. Самым знакамітым  у Старажытнай 

Грэцыі быў ў горадзе Алімпія,  храм богу Зеўсу. Таксама была ўзведзена Фідзіям статуя, якая была выраблена з дрэва, 

слановай касці, адзенне зроблена з лістоў золата.  

Грэкі багоў вельмі паважалі, шанавалі,  прыносілі ахвярапрынашэнні, маліліся, баяліся ўгнявіць. 

Яны лічылі што ўстанаўліваюць сувязь з багамі. 

 

Статуя адносіца да 7 цудаў свету. З якімі мы ўжо з вамі знаёміліся..Фідзіш адлюстраваў Зеўса тым, хто сядзіць на 

троне, верхняя частка яго цела аголена, ніжняя закутана ў плашч. У левай руцэ бог трымае посах з выявай арла -

свяшчэннай птушкі Зеўса, у правай руцэ - постаць крылатай Нікі, багіні перамогі. 

Назавіце ў гонар якіх багоў праводзіліся святы?  Зеўса, Афіне, Дыяніса.  

-Якім чынам людзі пыталіся ўстанавіць сувязь з багамі? Танцамі, спектаклі, спартыўныя спаборніцтвы , музычныя 

спектаклі –  

 

Гульня  “” 

На парце ляжаць лісты з імёнамі грэчаскіх і егіпецкіх багоў, выберыце тыя, якія адносяцца да грэчаскіх.  

А зараз пастройцесь у алфавітным парадку. 

Адкажыце на пытанні. 

1. Галоўным грэчаскім богам быў бог? 

2. Грэчаскія багі жывуць на гарэ? 

3. Алімпійскія багі праводзяць час у балях і забаўках? (так) 

4. Багіня кахання і прыгажосці. Афрадыта. 

5. Бог  кавальства і агню. Гефест 

6. Бог падземнага царства і царства мертвых – аід. 

7. Вялікую ролю ў жыцці грэкаў адыгравала манія і варажба? Да 



8. У гонар багіні мудрасці  і заступніцы гарадоў быў пабудаваны горад? 

9. Пасейдон – бог ? мораў і акіянаў. 

10.  Жонка Зеўса, заступніца сям’і. Гера 

 

Конкурс юных дэтэктываў 

Дзеці з дапамогай тэлефона, (кьюар-кодаў) павінны адгадаць грэчаскага бога. 

1. "Я наймацнейшы з усіх багоў. Буры і навальніцы, вятры і дажджы, маланкі і гром-усё гэта адбываецца па маёй волі. 

Гора таму, хто парушыць парадак, усталяваны мною на зямлі. Узмахну рукой - і паб'ю клятвазлачынніка 

палымянай маланкай". Зеус 

2. Мяне называюць самым мрачным з багоў. Глыбока пад зямлёй маё царства. Уваход у яго там, дзе заходзіць сонца. 

Няма вяртання з майго царства. Там цякуць ракі Стыкс і Лета. Перавозчык Харон перавозіць праз іх душы 

мёртвых". Аід 

3. Удару я трызубцам- і падымаецца на мора страшная бура, уздымаюцца велізарныя хвалі, якія кідаюць на скалы 

караблі, як лёгкія шкарлупіны. Адкладу я трызубец- і сціхаюць хвалі, спакойная бязмежная роўнядзь мора, а я на 

калясьніцы, запрэжанай златагрывымі конямі, спускаюся на дно мора ў цудоўны палац". Пасейдон 

4. " З беласнежнай марской пены я нарадзілася. Куды ні іду я, усюды пахнуць кветкі. Дзікія звяры-ільвы, ваўкі, 

пантэры - ідуць за мной, як ручныя. Я добрая і пяшчотная з усімі, акрамя тых, хто любіць самога сябе". Афрадыта 

5. "Калі я, бліскаючы прыгажосцю, у пышным уборы ўваходжу ў бальную залу, усе багі ўстаюць і схіляюцца перад 

жонкай грамавержца Зеўса". Гера 

 

6. "Я бог кавальскага рамяства, нарадзіўся кволым і хворым, і Гера ў гневе скінула мяне, свайго сына, з Алімпу. Так і я 

застаўся кульгавым на ўсё жыццё". Гефест 

 

АЦАНІЦЕ СЯБЕ 

 

 

Разбор праблемнага задання. 

Такім чынам, на ўсе пытанні мы адказалі, якія паставілі на ўрок? 

 

А цяпер давайце звернімся  да задання, якое я вам дала ў пачатку ўрока: 

- Які ўплыў аказала паўсядзённае жыццё старажытных грэкаў на іх рэлігійныя вераванні?  СЛАЙД № 15 

(адказы вучняў) 

 У рэлігійных вераваннях грэкаў атрымалі адлюстраванне перш за ўсё тыя прыродныя з'явы, ад якіх залежала жыццё 

людзей, і багі з'явіліся тыя, якія апекавалі асноўным заняткам старажытных грэкаў. усё, што адбывалася ў жыцці 

тлумачылі воляй багоў. Таму грэкі іх вельмі шанавалі будавалі ім храмы, прыносілі ахвярапрынашэнні. 

 

Мы высветлілі, што рэлігія старажытных грэкаў была цесна звязана з прыродай. 

 

 

Усе цікавыя гісторыі пра багоў мы даведаемся з міфаў. У нас на выставе прадстаўлены кнігі з нашай бібліятэкі, у якіх 

можна знайсці вельмі шмат міфаў і папоўніць свае веды. 

 

Міф аб багіні земляробства Дэметры і яе дачцэ Персефоне. 

Аўтар: юная прыгажуня Персефона збірала кветкі на лузе. Раптам адчынілася зямля і перад ёй паўстаў бог Аід-

змрочны ўладыка падземнага царства мёртвых. 

Аід: о прыгожая  Персефона! Не праціўся волі Зеўса. Цар багоў аддаў цябе мне ў жонкі. 

Аўтар: Аід схапіў спалоханую Дзеву, пасадзіў у залатую калясніцу і памчаў на хуткіх конях у свае падземныя 

ўладанні, дзе блукаюць цені мёртвых куды не пранікаюць прамяні сонца. Пагрузілася ў смутак маці Персефоны багіня 

Дэметра. Гневаецца яна на Зеўса за тое, што аддаў ён Персефону Аіду. Ад тугі Дэметры лісце з дрэў аблятаюць, вянуць 

кветкі, жоўкне трава, сохнуць каласы на раллі. Голад пагражае ўсяму жывому. Устрывожыўся Зеўс і адправіў да Аіду 

весніка багоў Гермеса. 

Гермес: о уладыка памерлых! Адпусьці да маці Персефону. Воляй  Зеўса дзве трэці  года будзе жыць яна на зямлі і 

адну толькі трэць ў тваім поўным жахаў царстве. 

Аўтар: у адно імгненне даставіў Гермес Персефону на зямлю. Абняла любімую дачку багіня Дэметра. Ад яе радасці 

распусціліся кветкі, зазелянелі раллі і вінаграднікі. 

 

Гутарка па пытаннях: 

Як тлумачыць міф змену часоў года? 

Пра якія старажытнагрэцкіх багоў ідзе гаворка ў міфе. 

Растлумачце, чаму навукоўцы вывучаюць легенды і міфы? (Гэта гістарычны крыніца, ён дазваляе ўявіць свет, у якім 

жылі старажытныя грэкі.) 

 

Замацаванне 

Тэст па тэме “Рэлігія старажытных грэкаў” 



Калі правільны адказ “+”, не “- 

1. Багіня Ніка  абажаствлялася  з перамогай.  + 

2. Месца, дзе пакляняюцца багам, называецца, замак. – 

3. Вярхоўная  багіня і заступніца сям'і , багіня  Венера. – 

4. Афіна, багіня мудрасці і абаронца гарадоў,  + 

5. Сястра Зеўса - Гера, багіня земляробства, навучыла людзей вырошчваць хлеб. – 

6. У гонар багоў эліны арганізоўвалі святы і ўрачыстасці. + 

7. Апалон, бог падземнага царства. – 

8. Усе  цікавыя гісторыі пра багоў мы даведаемся з міфаў.+ 

9. Усе багі жывуць на цудоўнай гарэ Алімп. + 

10. Грэкі называлі сваіх багоў алімпійскімі, бо яны першыя прыдумалі алімпійскія гульні. 

 

Гістарычнае лато 

 

3.  

Праца ў парах. Суаднясіце. 

Імёны багоў Чаму апекавалі 

1. Зеўс  1. Багіня прыгажосці і кахання 

2. Пасейдон 2. Бог агню і кавальскага справы 

3. Аід 3. Багіня мудрасці, заступніца рамёствы і 

гарадоў 

4. Афіна  4. Бог неба, цар багоў і людзей 

5. Афрадыта 5. Бог мораў 

6. Гефест  6. Бог царства мёртвых 

 

1- , 

6-9, 5-7, 4-5,  

 

Падвядзенне вынікаў. 

1. Назавіце багоў з якімі мы пазнаёміліся на ўроку? 

2. Хто з багоў вам больш спадабаўся.  Ці з кім бы пасябраваліся? 

3. Рэфлексія. 

А 

 Рефлексия. Спадабалася вам падарожжа?(так) 

Што канкрэтна спадабалася? 

А што не спадабалася? 

Выкажыце, калі ласка, сваё меркаванне. 

У Афінах існаваў звычай галасаваць белымі і чорнымі камянямі. Калі згодны-кідалі ў гаршчок белы камень, а калі не, то – 

чорны. А ў Спарце галасавалі крыкам, хто каго перакрычыць. 

Але нам з вамі трэба вярнуцца ў свой час. Таму мы будзем галасаваць звыклымі нам смайлікамі пад грэцкімі маскамі.  

 

 

 

  



Гістарычнае лато 

Зеўс 

 
Пасейдон Гера 

Гефест Аід Афрадыта 

Ніка Афіна Гермес 

 

 

  



Бог неба, цар багоў і людзей 

 
Бог мораў і акіянаў Заступніца сям’і 

Бог агню і кавальскай справы Бог падземнага царства Багіня кахання і прыгажосці 

Багіня перамогі 
Багіня мудрасці і заступніца 

гарадоў 
Бог гандлю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



2.      5. 6.  

 3.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
ТОТ 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


