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Războiul troian – fişă recapitulativă
Colorează răspunsul potrivit:

Acest text este:
O poveste Un mit Un fapt 

istoric real
O bandă 
desenată

Scrie numele personajelor principale:
1_________________ 2__________________________
3_________________ 4__________________________
5_________________ 6 _________________________
7 _________________ 8_________________________

Adevărat sau fals:
Se crede că cetatea Troia a existat cu adevărat_________
Menelau era tatăl lui Agamemnon_____________________
Paris a adus-o pe Elena la Troia______________________
Priam era fiul lui Paris_____________________________
Zeiţa Tetis era mama lui Ahile_______________________
Hera i-a promis-o pe Elena lui Paris___________________
Brieis era sclava preferată a lui Ahile________________
Ifigenia este fiica lui Agamemnon____________________
Patrocle este prinţ troian__________________________
Hector îl ucide pe Ahile___________________________
Pentesileea este fiica zeului Ares ___________________
Calul troian este o idee a  eroului Ulise________________
Neptolem este fiul lui Ahile_________________________
Elena se întoarce în Sparta alături de Menelau___________
Troia este arsă din temelii_________________________
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Cine sunt eu ?
Sunt regele Troiei. Mă numesc______________________
Sunt regele Spartei. Mă numesc_____________________
Sunt regele din Micene. Mă numesc___________________
Am judecat cearta zeiţelor. Mă numesc________________
Am fost răpită de Paris. Mă numesc___________________
Sunt mama lui Ahile. Mă numesc_____________________
Am fabricat armele lui Ahile. Mă numesc_______________
Sunt prietenul lui Ahile. Mă numesc___________________
Sunt cel mai viclean dintre greci. Mă numesc____________

Răspunde la următoarele întrebări:
Ce eveniment a declanşat războiul troian ?

Caută în dicţionar înţelesul cuvântului mit şi copiază-l.

Cine l-a ucis pe Patrocle ?

Cum a fost ucis Ahile?

Cum au intrat grecii în Troia ?
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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Ordonează cronologic următoarele acţiuni:

Priam se duce la Ahile şi cere trupul lui Hector.

Săgeata lui Paris nimereşte călcâiul lui Ahile şi îl ucide.

Ulise îl ucide pe Paris.

Troienii găsesc calul de lemn în faţa cetăţii.

Paris o răpeşte pe Elena şi o aduce la Troia.

Agamemnon o ia pe Briseis din cortul lui Ahile.

Hector îl omoară pe Patrocle.

Troia este arsă din temelii.

Lacoon şi fiii săi sunt ucişi de şerpii lui Poseidon.

Priam îşi abandonează pruncul nou-născut pe muntele 
Ida.


