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1. Συμπληρώνω το κείμενο με τις λέξεις της παρένθεσης. 

(αναγνώρισε, κρύψει, ζώα, Τροιζήνα, Αίθρα, σπαθί, ληστές, Αιγέας, Αθήνα, 

σανδάλια). 

 

Ο Θησέας γεννήθηκε στην ……………………………….. Γονείς του ήταν ο ………………………… και 

η ……………………………… Όταν μεγάλωσε σήκωσε το βράχο και πήρε το ……………………. και 

τα ………………………………. που είχε …………………………. ο πατέρας του. Ξεκίνησε για την 

…………………………… παίρνοντας το δρόμο της στεριάς. Στο ταξίδι του κατάφερε να 

σκοτώσει πολλούς ……………………………….. και άγρια …………………….. Έφτασε στον 

προορισμό του, όπου ο πατέρας του τον ……………………………… και τον υποδέχτηκε με 

χαρά. 

 
2. Αντιστοιχίζω αυτά που ταιριάζουν. 

 

  Περιφήτης   Σιδερένιο κρεβάτι 

  Σίνης   Αγριογούρουνο 

  Φαιά   Πεύκα 

  Σκίρωνας   Ρόπαλο 

  Προκρούστης   Τεράστια χελώνα 
 

3. Συμπληρώνω την ακροστιχίδα. 

 

 1. Βασιλιάς της Αθήνας. 

 2. Βασιλόπουλο της Τροιζήνας. 

 3. Έτσι έλεγαν το ληστή που λύγιζε τα πεύκα. 

     (αντίστροφα) 

 4. Ο Θησέας….. πολλούς ληστές και άγρια  

     ζώα. 

 5. Κόρη του βασιλιά Πιτθέα. 

 

     4. Σημειώνω Σ για σωστό και Λ για λάθος. 

 

α. Ο Αιγέας έφυγε όταν η Αίθρα είχε γεννήσει.    

β. Ο Θησέας πήρε το δρόμο της θάλασσας.     

γ. Ο Προκρούστης λύγιζε τα πεύκα.     

δ. Η Φαιά ήταν αγριογούρουνο.     

ε. Το σπαθί και τα σανδάλια ήταν κρυμμένα  
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 κάτω από ένα βράχο.  

 

 

 
1. Κυκλώνω το σωστό: 

 

Α. Οι Αθηναίοι έπρεπε να στέλνουν στην Κρήτη: 

 α. 14 άτομα β. 3 άτομα  γ. 6 άτομα 

Β. Η Αριάδνη έδωσε στο Θησέα ένα: 

 α. σκοινί  β. νήμα   γ. σπαθί  

Γ. Ο Μινώταυρος είχε κεφάλι ταύρου και σώμα: 

 α. αλόγου β. φιδιού  γ. ανθρώπου 

Δ. Οι Αθηναίοι έβαλαν στο καράβι: 

 α. άσπρα πανιά β. κόκκινα πανιά  γ. μαύρα πανιά 

 

2. Αντιστοιχίζω αυτά που ταιριάζουν: 

 

  Μίνωας   Ήρωας 

  Αριάδνη   Λαβύρινθος 

  Αθηναίοι   Βασιλιάς της Κρήτης 

  Μινώταυρος   Φόρος 

  Θησέας   Μίτος 

 

3. Βάζω τα γεγονότα στη σωστή χρονική σειρά: 

 

      Οι νέοι κλαίνε από χαρά. 

      Οι Αθηναίοι σκοτώνουν το γιο του Μίνωα. 

      Ο Θησέας σκοτώνει το Μινώταυρο. 

       Ο Μίνωας πολιορκεί την Αθήνα. 

      Η Αριάδνη δίνει στο Θησέα το μίτο. 

      Οι Αθηναίοι έπρεπε να πληρώνουν φόρο. 

 

4.  Πώς ήταν ο Μινώταυρος και πού ζούσε; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5.  Πώς σκότωσε ο Θησέας το Μινώταυρο; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 
 

1. Κυκλώνω το σωστό: 

 

Α. Ο θεός Διόνυσος έκλεψε την Αριάδνη: 

 α. στη Σκύρο β. στη Νάξο  γ. στην Αθήνα 

Β. Ο Δαίδαλος ένωσε τα φτερά με: 

 α. κερί  β. ταινία   γ. πηλό  

Γ. Το πέλαγος όπου έπεσε ο Ίκαρος ονομάστηκε: 

 α. Αιγαίο β. Ικάριο  γ. Κρητικό 

Δ. Ο Θησέας πέθανε: 

 α. στην Αθήνα β. στο Σούνιο  γ. στη Σκύρο 

 

2. Αντιστοιχίζω αυτά που ταιριάζουν: 

 

  Δαίδαλος   Αδερφή της Αριάδνης 

  Λυκομήδης   Νάξος 

  Αιγέας   Τρύπες 

  Φαίδρα   Σοφός Βασιλιάς 

  Διόνυσος   Αιγαίο 

  Καράβια   Σκύρος 

  Θησέας   Ίκαρος 

 

3. Απαντώ στις ερωτήσεις: 

 

Α. Ποιος έκλεψε την Αριάδνη; 

 

_________________________________________________________ 

Β. Πώς ονομάστηκε η θάλασσα όπου έπεσε ο Αιγέας; 

 

_________________________________________________________ 

Γ. Ποιος σκότωσε το Θησέα; 

 

_________________________________________________________ 

Δ. Ποιος είχε φτιάξει το παλάτι του Μίνωα; 

 

_________________________________________________________ 

Ε. Ποια παντρεύτηκε ο Θησέας; 
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________________________________________________________ 
 

 
 

 
 

1. Συμπληρώνω τις προτάσεις με τις λέξεις που ταιριάζουν: 

 

Ο Θησέας ήταν γιος της ……………………………. και του …………………………….. . Όταν ο 

Θησέας μεγάλωσε, πήρε το …………………………. και τα χρυσά ……………………… που του 

είχε αφήσει ο πατέρας του κάτω από ένα ……………………………. και ξεκίνησε για την 

……………………………… . Στο δρόμο έκανε μια σειρά από …………………………………, 

σκοτώνοντας πολλούς κακοποιούς, …………………………… και ………………………. ζώα.  Το 

μεγαλύτερο κατόρθωμά του το έκανε στην ………………………... . Εκεί κατόρθωσε να 

νικήσει το ……………………………………. και με τη βοήθεια της ……………………………….., που του 

έδωσε ένα κουβάρι ……………………………., μπόρεσε να βγει από το ………………………………….. 

 

 

2. Αντιστοιχίζω αυτά που ταιριάζουν: 

 

  Περιφήτης   Κρεβάτι 

  Σίνης   Αγριογούρουνο 

  Λυκομήδης   Κρήτη 

  Φαιά   Πεύκα 

  Μίνωας   Ρόπαλο 

  Σκίρωνας   Σκύρος 

  Προκρούστης   Κακιά Σκάλα 

 

 

3. Η ακροστιχίδα του ΔΑΙΔΑΛΟΥ 

4.  

 

 1. Έκλεψε την Αριάδνη. 

 2. Τέτοια ζώα σκότωσε ο Θησέας. 

 3. Νησί προς τιμήν του Ίκαρου. 

 4. Δίπλα στο ναό του … ήταν ο βράχος. 

 5. Εκεί έγινε βασιλιάς ο Θησέας. 

 6. Σκότωσε το Θησέα. 

 7. Από εκεί παρακολουθούσε ο Αιγέας τη 

     θάλασσα (αντίστροφα). 

            8. Ο …. της Αριάδνης (αντίστροφα). 

 

1 Δ         

2 Α         

3 Ι         

4 Δ         

5 Α         

6 Λ         

7 Ο         

8 Σ         
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5. Κυκλώνω το σωστό: 

 

Α. Ο Θησέας γεννήθηκε στην: 

 α. Αθήνα β. Νάξο  γ. Τροιζήνα 

Β. Μητέρα του Θησέα ήταν η: 

 α. Αριάδνη  β. Φαίδρα   γ. Αίθρα  

Γ. Ο Μινώταυρος ζούσε: 

 α. στο παλάτι β. στο λαβύρινθο  γ. σε μια σπηλιά 

Δ. Ο Θησέας σκότωσε το Μινώταυρο με το: 

      α. ρόπαλο β. μίτο  γ. σπαθί 

 

 

6. Λύνω το σταυρόλεξο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΘΕΤΑ 

 1. Βασιλιάς της Κρήτης. 1. Το πέλαγος όπου έπεσε ο Ίκαρος. 

 2. Το πέλαγος όπου έπεσε ο Αιγέας. 2. Κόρη του Μίνωα. 

 3. Περίφημος τεχνίτης. 3. Το νησί όπου πέθανε ο Θησέας. 

 4. Ο Αιγέας έκρυψε κάτω από 4. Πολύτιμη βοήθεια ο … της Αριάδνης. 

     το βράχο τα σανδάλια και ένα … 

 

7. Ποιο ήταν το τέλος του Θησέα; 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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8. Γράφω με δικά μου λόγια την ιστορία του Δαίδαλου και του Ίκαρου. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

 

 

 

 

 

1. Συμπληρώνω τις προτάσεις με τις λέξεις που ταιριάζουν:  

2.  

 

Ο Θησέας ήταν γιος του ________  και της  __________. Πολλοί λένε ότι ήταν 

γιος του   ______________ .Ο Αιγέας πριν φύγει για την  ____________  έκρυψε  

το  ___________ και τα χρυσά____________ .  Όταν μεγάλωσε ο Θησέας σήκωσε 

το  ___________ και πήρε τα δώρα του πατέρα του . Πηγαίνοντας για την Αθήνα 

___________    πολλούς  κακοποιούς, ___________ και _________ζώα.  

 

 

 

3. Συμπληρώνω (Σ) για το σωστό και (Λ) για το λάθος: 

 

 

Ο Μινώταυρος είχε εφτά κεφάλια. 

Ο Λαβύρινθος κατασκευάστηκε από το Δαίδαλο. 

Ο Λυκομήδης ήταν βασιλιάς στη Σκύρο. 

Η Αριάδνη ήταν ξαδέλφη της Φαίδρας. 

Η Αριάδνη  έδωσε ένα σπαθί στο Θησέα. 
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4. Συμπληρώνω την ακροστιχίδα του Θησέα: 

 

 

 

1. Ο Θησέας μπήκε με … στο λαβύρινθο. 

2. Ο Θησέας ήταν ο μεγαλύτερος ήρωας μετά τον …                                          

3. Χρυσά ήταν τα … .                                       

4. Ο Θησέας ήταν … του βασιλιά Πιτθέα.                                                         

5. Ο … ήταν βασιλιάς της Αθήνας. 

6. Το … ήταν κρυμμένο κάτω από το βράχο. 

 

 

 

 

 

5. Μπορείς να κάνεις την αντιστοίχιση; 

 

Αθηναίοι                         Κρήτη 

Μίνωας                         Φόρος 

Φαιά                         Ληστής 

Περιφήτης                         Αγριογουρούνα 

Αριάδνη                         Σιδερένιο κρεβάτι 

Προκρούστης                         Μίτος 

 

6. Απαντώ σύντομα στις ερωτήσεις 

α) Πώς σκότωσε ο Θησέας το Μινώταυρο; 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 β) Πώς σκοτώθηκε  ο Θησέας; 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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γ) Πώς πήρε την ονομασία του το Αιγαίο πέλαγος; 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 
 

 

 
 

Πηγή πληροφόρησης: .www.e-selides.gr 
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Οδύσσεια 

 

 

Τα απίθανα...  τριτάκια! 

 

 

http://tetartitaxi.weebly.com/
http://tetartitaxi.weebly.com/
http://iliadisili.blogspot.gr/
http://iliadisili.blogspot.gr/
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Tετάρτη τάξη 

 

 

Iliadis  ilias 

http://www.authorstream.com/iliasili/ 

http://www.slideboom.com/people/iliasili 

http://www.slideboom.com/people/iliasili1 

http://www.slideshare.net/iliasili 

 

 

 

http://iliadisilias.blogspot.gr/
http://iliadisilias.blogspot.gr/
http://www.authorstream.com/iliasili/
http://www.slideboom.com/people/iliasili?page=1&rows=15&show=0
http://www.slideboom.com/people/iliasili1
http://www.slideshare.net/iliasili/presentations
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