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Урок №12.      ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ  №3 

 « МІФИ ТА РЕЛІГІЯ СТАРОДАВНЬОГО ЄГИПТУ»    6 клас 

ПІСЛЯ УРОКУ УЧНІ ЗМОЖУТЬ: 

- Визначати особливості релігії і міфів СДЄ; 

- Застосовувати та пояснювати на прикладах поняття: релігія, міф. 

- Характеризувати міфологічні та релігійні уявлення давніх єгиптян 

- Наводити приклади відображення природно-географічних умов в релігії та міфах 

СДЄ 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: релігія, міф. 

НМЗУ: підручники, зошити, презентація 

ТУ: урок засвоєння та закріплення нових знань, умінь та навичок 

ФУ: практичне заняття 

Хід уроку: 

І. Оргмомент. 

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів 

А. БЕСІДА: 

1. Що таке релігійні вірування? 

СЛАЙД №1 - 2. Чи можемо стверджувати, що релігійні вірування виникли 

ще за первісних часів? Наведіть аргументи на ствердження своєї точки зору. 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

На уроці познайомимося з релігійними віруваннями єгиптян. Це допоможе 

нам краще зрозуміти особливості розвитку культури та традиції цієї країни. 

Особливості практичного заняття як форми уроку. 

 

СЛАЙД №2 - ІV. Оголошення теми мети, очікуваних результатів.  

СЛАЙД №3 - А. ПЛАН. 

1. Релігійні вірування давніх єгиптян. 

2. Міфи давніх єгиптян. 

 

СЛАЙД № 4 - Б.ЗАПИС ТА ПОЯСНЕННЯ Д/З. 

Бандровський, Власов - §10, 

*поміркуйте, що мали на увазі давньоєгипетські жерці, коли казали: 

«Люблять боги слухняного, ненавидять – непокірного»? Як цей вислів 

пов’язаний із «судом Озіріса»? 

 

V. Вивчення нового матеріалу. 

1. Релігійні вірування давніх єгиптян. 

СЛАЙД № 5 - А.ЗАВДАННЯ №1. 



2 
 

Увага! Інформація в таблицю не переписується з тексту підручника, а 

повинна бути сформульована своїми словами, тобто містити головні думки. 

На виконання завдання – 8 хвилин 

Опрацювавши відповідний §10, п.1-2  підручника, скласти таблицю: 

Прогнозована відповідь: 

№ Давньоєгипетський бог Стисла характеристика 

1. Ра  Бог Сонця 

2. Озіріс  Бог-цар, Володар потойбічного світу (Бог 

рослинності і природи) 

3. Сет  Утілення зла, насильства, руйнувань; злий бог, 

що вбив Озіріса 

4. Ізіда Богиня життя, дружина Озіріса 

5. Гор  Покровитель влади фараонів, син Озіріса 

6. Анубіс  Бог-шакал, що вів людей у підземне царство 

7.  Тот  Бог мудрості 

8. Маат  Богиня правосуддя 

Максимум – 4 бала 

Б.ПЕРЕВІРКА ПРАВИЛЬНОСТІ ВИКОНАННЯ 

В. ВИСНОВКИ. 

1.  Що таке тотемізм? – віра у спільне походження і кровну спорідненість 

між людиною і певним видом тварин. 

2. Поясніть, чому в єгиптян боги були схожими на тварин? 

3. Чому поклонялися давні єгиптяни? – силам природи, багатьом богам 

=˃ Єгиптяни - язичники 

 

2. Міфи давніх єгиптян. 

А. ПОНЯТТЯ. 

СЛАЙД № 6 - Міф – розповідь, в якій втілено уявлення давніх людей про світ 

і його будову. 

Б.УЧИТЕЛЬ 

Міфологія давніх єгиптян існувала у тісному взаємозв’язку з природними 

явищами та віруваннями єгиптян 

В. ЗАВДАННЯ № 2. - – до 8 хвилин 

СЛАЙД № 7 На основі «Книги мертвих» (с.55) розкажіть : 

- які вчинки засуджували давні єгиптяни? - Максимум – 3,5 бала 

Прогнозована відповідь: 

1) якщо людина робить зло  

2) якщо людина піднімає руку на слабкого 

3) якщо людина була причиною хвороби іншого 

4) якщо людина довела когось до сліз 
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5) якщо людина когось вбила 

6) якщо людина наказала когось вбити 

7) якщо людина завдала іншій страждання 

- чи втратили давньоєгипетські моральні настанови значення нині? Доведіть 

на прикладах. - Максимум – 3 бала 

Прогнозована відповідь: 

- ні не втратили, адже і сьогодні ми засуджуємо того, хто образив 

слабкого, підняв на нього руку,довів когось до сліз чи завдав людині 

страждань. У законах України передбачені покарання за вбивство, за наказ 

когось вбити,за завдання людині фізичної шкоди. 

Г. ПЕРЕВІРКА ПРАВИЛЬНОСТІ ВИКОНАННЯ 

+ 1 бал – за активність під час усних відповідей = 12 балів. 

 

VІ. Рефлексія. 

А.НЕЗАКІНЧЕНЕ РЕЧЕННЯ 

СЛАЙД № 8 - Сьогодні на уроці я дізнався (-лася) про… 

СЛАЙД №  9 - Сьогодні на уроці я навчився (-лася) … 

СЛАЙД №  10 - Уважаю, що досяг (-ла) таких успіхів … 

Б. Зібрати зошити з практичними роботами та  

д/з: 

витлумачити поняття: фараон, жерці, номи, єгипетські піраміди.(8 балів) 

* твір-роздум «Чому Геродот називав Єгипет «дарунком Нілу»? (12 балів) 

життєдайна волога + папірус + тваринний світ + будівельні матеріали + 

поклади золота і міді 

 

VІІ. Оцінювання навчальних досягнень учнів 

СЛАЙД №  11 - VІІІ. Домашнє завдання. 

Бандровський, Власов - §10, 

*поміркуйте, що мали на увазі давньоєгипетські жерці, коли казали: 

«Люблять боги слухняного, ненавидять – непокірного»? Як цей вислів 

пов’язаний із «судом Озіріса»? 

 

 


