
Επαναληπτικές Ασκήσεις Ιστορία Γ΄ - 2
η
 Ενότητα: Ηρακλής                                                ilias ili 

 

Οδύσσεια            Τα απίθανα...  τριτάκια !         Tετάρτη τάξη 
 

 
 

  
   

 
 

 
 

 
Πηγή πληροφόρησης: e-selides.gr 

 

http://tetartitaxi.weebly.com/
http://iliadisili.blogspot.gr/
http://iliadisilias.blogspot.gr/
http://www.e-selides.gr/downloads.php?c=213


Επαναληπτικές Ασκήσεις Ιστορία Γ΄ - 2
η
 Ενότητα: Ηρακλής                                                ilias ili 

 

 
 

1. Τι ανέθεσε ο Ευρυσθέας στον Ηρακλή και γιατί; 

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

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

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

 

2. Πώς σκότωσε ο Ηρακλής το λιοντάρι της Νεμέας; 

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

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

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

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

 

3. Η ακροστιχίδα του λιονταριού. 
                               1. Αυτή πήρε ο Ηρακλής από το λιοντάρι. 

 2. Ανιψιός του Ηρακλή. 

                                              3. Το λιοντάρι της Νεμέας ήταν ο… άθλος του 

    Ηρακλή (με άρθρο). 

 4. Η περιοχή που ζούσε το λιοντάρι. 

 5. Ο Ηρακλής ήταν ψηλός και δυνατός σαν 

τους… 

 6. Ο Ηρακλής έπρεπε να εκτελέσει 12… 

 7. Το έφτιαξε από τον κορμό της αγριελιάς. 

 8. Για να φτάσει ο Ηρακλής στις Μυκήνες  

    πέρασε τον…. της Κορίνθου. 

4. Κυκλώνω το σωστό. 

Α. Το ρόπαλό του ο Ηρακλής το έφτιαξε από τον κορμό μιας: 

 α. βελανιδιάς β. αγριελιάς  γ. κερασιάς 

Β. Ο Ηρακλής έπρεπε να κάνει: 

 α. 12 άθλους  β. 10 άθλους   γ. 13 άθλους  

Γ. Το λιοντάρι ζούσε μέσα σε: 

 α. ένα βράχο β. μια σπηλιά  γ. ένα σπίτι 

Δ. Ο Ιόλαος ήταν… του Ηρακλή: 

 α. ξάδερφος β. αδερφός  γ. ανιψιός 

 

5. Αντιστοιχίζω αυτά που ταιριάζουν. 

 

  Ευρυσθέας   Λιοντάρι 

  Αγριελιά   12 άθλοι 

  Δέρμα   Ρόπαλο 

  Νεμέα   Λεοντή 

  Σπηλιά   Πέτρες 
 

Λ 1 

Ι 2 

Ο 3 

Ν 4 

5 Τ 

6 Α 

7 Ρ 

Ι 8 



Επαναληπτικές Ασκήσεις Ιστορία Γ΄ - 2
η
 Ενότητα: Ηρακλής                                                ilias ili 

 

 
 

1.   Σημειώνω Σ για σωστό και Λ για λάθος. 

α. Το ελάφι με τα χρυσά κέρατα ανήκε στην Αφροδίτη.   

β. Ο Ηρακλής χτύπησε το ελάφι στο πόδι.    

γ. Ο Ηρακλής έδιωξε τις Στυμφαλίδες όρνιθες 

 χτυπώντας δύο ξύλινα κρόταλα.     

δ. Οι στάβλοι του Αυγεία ήταν γεμάτοι λουλούδια.   

ε. Ο Ηρακλής καθάρισε του στάβλους σε μια ώρα.   

στ. Η Στυμφαλία ήταν θάλασσα.    

 

2. Κυκλώνω το σωστό.  

Α. Ο Ηρακλής κυνηγούσε το ελάφι: 

 α. ένα χρόνο β. μια μέρα  γ. δύο χρόνια 

Β. Πατέρας του Αυγεία ήταν: 

 α. ο Δίας  β. ο Ήλιος   γ. ο Ευρυσθέας 

          Γ. Τα χάλκινα κρόταλα τα είχε χαρίσει στον Ηρακλή: 

 α. η Άρτεμη β. η Αφροδίτη  γ. η Αθηνά 

 

3. Βάζω τα γεγονότα σε σωστή χρονική σειρά. 

      Ο Ηρακλής έσκαψε δύο βαθιά χαντάκια. 

      Ο Ηρακλής καθάρισε τους στάβλους σε μια μέρα. 

      Ο Αυγείας ζούσε στην Ήλιδα και είχε πολλά κοπάδια. 

       Τα ορμητικά νερά μπήκαν στους στάβλους. 

      Τα ζώα ήταν πολλά και είχαν μαζευτεί σωροί από κοπριά.   

 

4. Πώς έπιασε ο Ηρακλής το ελάφι με τα χρυσά κέρατα; 

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

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

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

5. Πώς κατάφερε ο Ηρακλής να σκοτώσει τις Στυμφαλίδες όρνιθες; 

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

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

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Πώς κατάφερε ο Ηρακλής να καθαρίσει τους στάβλους του Αυγεία; 

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

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

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



Επαναληπτικές Ασκήσεις Ιστορία Γ΄ - 2
η
 Ενότητα: Ηρακλής                                                ilias ili 

 

 
 

6. Πώς κατάφερε ο Ηρακλής να πιάσει τον κάπρο του Ερύμανθου; 

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

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

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

 

7. Πώς σκότωσε ο Ηρακλής τη Λερναία Ύδρα; 

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

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

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

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

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

 

8. Η μεσοστιχίδα του κάπρου. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Η Λερναία είχε εννιά … 

2. Αλλιώς ο κάπρος. 

3. Εκεί κρύφτηκε ο Ευρυσθέας. 

4. Με αυτό έκοψε τα κεφάλια της Ύδρας. 

5. Έτσι έλεγαν το ανιψιό του Ηρακλή (αντίστροφα). 

6. Δηλητηριασμένο ήταν το … της Λερναίας Ύδρας. 

 

4.  Κυκλώνω το σωστό. 

Α. Η Λερναία Ύδρα είχε: 

 α. εννιά πόδια β. εννιά κεφάλια  γ. εννιά χέρια 

Β. Ο Ιόλαος άναψε ένα: 

 α. δαυλό  β. φως   γ. κερί 

 Γ. Ο Ηρακλής βούτηξε μέσα στο δηλητήριο: 

 α. το ρόπαλό του β. τη λεοντή του  γ. τα βέλη του 

Δ. Ο κάπρος ήταν: 

 α. άνθρωπος β. αγριογούρουνο  γ. λιοντάρι 
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Επαναληπτικές Ασκήσεις Ιστορία Γ΄ - 2
η
 Ενότητα: Ηρακλής                                                ilias ili 

 

 
9. Κυκλώνω το σωστό. 

Α. Ο Ηρακλής πήρε από την Ιππολύτη: 

 α. τη ζώνη της β. το σπαθί της  γ. το δόρυ της 

Β. Ο σκύλος του Γηρυόνη λεγόταν: 

 α. Κέρβερος  β. Αζόρ   γ. Ρεξ  

Γ. Ο Διομήδης είχε … άλογα: 

 α. τρία β. τέσσερα  γ. δύο 

Δ. Ο ταύρος ήταν του …: 

 α. Δία β. Διομήδη  γ. Μίνωα 
 

10. Η μεσοστιχίδα των Αμαζόνων. 
                               1. Ζώα του Διομήδη. 

 2. Ο ταύρος του … 

                                         3. Πέλαγος που πέρασε ο Ηρακλής με τον 

ταύρο. 

 4. Έκλεψε τη … της Ιππολύτης. 

 5. Ο σκύλος του Γηρυόνη. 

 6. Οι αμαζόνες ήταν μόνο … 

 7. Ο Διομήδης ήταν γιος του … 

  

 

11. Αντιστοιχίζω αυτά που ταιριάζουν.  

  Γηρυόνης   Ιππολύτη 

  Σκύλος   Μίνωας 

  Διομήδης   Όρθος 

  Ζώνη   Βόδια 

  Χώρα Αμαζόνων   Άλογα 

  Κρήτη   Εύξεινος Πόντος 

 

12. Τι πήγε να κάνει στην Κρήτη ο Ηρακλής; 

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

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

13. Ποιος ήταν ο Διομήδης; 

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

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

14. Τι ήταν οι Αμαζόνες και τι ήθελε ο Ηρακλής από αυτές; 

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

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

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

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

 
 

Α 1 

Μ 2 

Α 3 

Ζ 4 

5 Ο 

6 Ν 

7 Α 



Επαναληπτικές Ασκήσεις Ιστορία Γ΄ - 2
η
 Ενότητα: Ηρακλής                                                ilias ili 

 

 
 

7.   Σημειώνω Σ για σωστό και Λ για λάθος. 

α. Ο Κέρβερος ήταν καλό σκυλί.    

β. Ο Άτλαντας κρατούσε τη γη.     

γ. Τα χρυσά μήλα τα φυλούσε ένας 

 κοιμισμένος δράκος.      

δ. Ο Άτλαντας ξεγέλασε τον Ηρακλή.    

ε. Ο Ηρακλής ελευθέρωσε τον Άτλαντα.   

στ. Ο Προμηθέας συμβούλεψε τον Ηρακλή.   

 
8.  Αντιστοιχίζω αυτά που ταιριάζουν. 

  Πλούτωνας   Ελευθερία 

  Κήπος   Άδης 

  Άτλαντας        Εσπερίδες 

  Κέρβερος   Ουρανός 

  Προμηθέας   Περσεφόνη 

 

9. Συμπληρώνω το κείμενο με τις λέξεις της παρένθεσης: 

(νικητής, Προμηθέα, φύλακα, χρυσά μήλα των Εσπερίδων, έδεσε, ουρανό, Κέρβερο, 

τελευταίος, Άτλαντας, ξεγελάσει) 

 

Ο Ηρακλής έπρεπε να φέρει στον Ευρυσθέα τον …………………………………, το φοβερό 

………………………………. του Άδη. Αφού πάλεψε μαζί του, τον ………………………… και τον 

πήγε στο Ευρυσθέα. Ο ……………………………….. του άθλος ήταν να φέρει το ……………………. 

……………….  …………  …………………………………. . Στο δρόμο προς τον κήπο, ελευθέρωσε τον 

……………………………………. . Στον άθλο αυτό τον βοήθησε ο …………………………………….. που 

κρατούσε τον …………………………………….. . Αυτός προσπάθησε να …………………………………….. 

τον Ηρακλή, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Ηρακλής βγήκε και πάλι ………………………………….. 

 

10. Πώς πήρε ο Ηρακλής τα μήλα από τον κήπο των Εσπερίδων; 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
 

 

 

 



Επαναληπτικές Ασκήσεις Ιστορία Γ΄ - 2
η
 Ενότητα: Ηρακλής                                                ilias ili 

                                                                                              

 
ΟΝΟΜΑ:_______________________________________________________ 
 

1. Βάζω στη σωστή χρονική σειρά τους άθλους του Ηρακλή. 

 

(   ) Ο Κέρβερος του Άδη. 

(   ) Οι στάβλοι του Αυγεία. 

(   ) Η Λερναία Ύδρα. 

(   ) Το λιοντάρι της Νεμέας. 

(   ) Οι Στυμφαλίδες όρνιθες. 

(   ) Τα χρυσά μήλα των Εσπερίδων. 

(   ) Ο κάπρος του Ερύμανθου. 

(   ) Το ελάφι με τα χρυσά κέρατα. 

(   ) Η ζώνη της Ιππολύτης. 

(   ) Τα βόδια του Γηρυόνη. 

(   ) Τα άλογα του Διομήδη. 

(   ) Ο ταύρος του Μίνωα. 

 

2. Η ακροστιχίδα του Ηρακλή. 

1. Η θεά που μισούσε τον Ηρακλή. 

2. Το όπλο του Ηρακλή. 

3. 12 ήταν οι… του Ηρακλή. 

4. Στον Ερύμανθο σκότωσε τον άγριο… 

5. Με το δέρμα του λιονταριού της Νεμέας 

έφτιαξε τη… 

6. Από την Ιππολύτη την έκλεψε. 

(αντίστροφα) 

7. Σε αυτή τη λίμνη ζούσαν οι όρνιθες. 

 

 

 3.  Σημειώνω Σ για σωστό και Λ για λάθος. 

α. Μητέρα του Ηρακλή ήταν η Αλκμήνη.   

β. Αδερφός του Ηρακλή ήταν ο Ιόλαος.   

γ. Η Λερναία Ύδρα είχε εννιά κεφάλια.   

δ. Ο Ηρακλής κυνηγούσε το ελάφι μια μέρα.  

ε. Καθάρισε τους στάβλους με τη βοήθεια των ποταμών.  

στ. Το ελάφι ανήκε στην Ήρα.   

ζ. Ο άγριος ταύρος βρισκόταν στην Κρήτη.  

η. Ο Ηρακλής έγινε αθάνατος.   

θ. Ο Ηρακλής χτύπησε το Νέσσο με το ρόπαλό του.  

 

 

Η 
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Σ 
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3 
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7 



Επαναληπτικές Ασκήσεις Ιστορία Γ΄ - 2
η
 Ενότητα: Ηρακλής                                                ilias ili 

 

 4.  Αντιστοιχίζω αυτά που ταιριάζουν. 

 

  Λιοντάρι   Θράκη 

  Λερναία Ύδρα   Κάτω κόσμος 

  Στάβλοι του Αυγεία   Δύση 

  Ταύρος του Μίνωα   Εύξεινος Πόντος 

  Κέρβερος   Κρήτη 

  Άλογα του Διομήδη   Ήλιδα 

  Ζώνη της Ιππολύτης   Πελοπόννησος 

  Βόδια του Γηρυόνη   Νεμέα 

 

5. Απαντώ στις ερωτήσεις. 

α. Πού κρυβόταν ο Ευρυσθέας κάθε φορά που φοβόταν; 

___________________________________________________________ 

β. Ποιος βοήθησε τον Ηρακλή να σκοτώσει τη Λερναία Ύδρα; 

___________________________________________________________ 

γ. Ποιον ελευθέρωσε ο Ηρακλής; 

___________________________________________________________ 

δ. Ποιοι ήταν οι γονείς του Ηρακλή; 

___________________________________________________________ 

ε. Τι χτύπησε ο Ηρακλής για να διώξει τις Στυμφαλίδες όρνιθες; 

___________________________________________________________ 

στ. Ποιος φυλούσε τα βόδια του Γηρυόνη και τι ήταν αυτός; 

___________________________________________________________ 

 

6. Γράφω με δικά μου λόγια πώς πέθανε ο Ηρακλής. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 



Επαναληπτικές Ασκήσεις Ιστορία Γ΄ - 2
η
 Ενότητα: Ηρακλής                                                ilias ili 

 

 

 
 
ΟΝΟΜΑ: …………………………………………………………………ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ………………. 
 
1.Αντιστοίχισε αυτά που ταιριάζουν: 
 
Άρτεμη    άλογα 
 
Ερύμανθος    λιοντάρι 
 
Διομήδης    Λερναία Ύδρα                
 
Μίνωας    κάπρος 
 
Νεμέα     όρνιθες 
 
Λέρνη      ελάφι 
 
Στυμφαλία    ταύρος 
 
 
 
2.Απαντώ με λίγα λόγια: 
 
α) Ποιο ήταν το πρώτο κατόρθωμα του Ηρακλή, όταν ήταν μωρό; 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
β) Ποιος ήταν ο πρώτος άθλος του Ηρακλή; 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 



Επαναληπτικές Ασκήσεις Ιστορία Γ΄ - 2
η
 Ενότητα: Ηρακλής                                                ilias ili 

 
                               2                                       3 
         
1 
 
 
                                                                                                5 
 
                                                  4 
 
 
 
 
 
 
 
            6                                                                                              
 
7                                     9                                                                                    
 
                                                                                         8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              11                                                            
 
 
 
 
 
 
 
3.Συμπλήρωσε το σταυρόλεξο: 

1. Αυτές  φύλαγαν τον κήπο των εσπερίδων 
2. Εκεί κρυβόταν  ο Ευρυσθέας 
3. Τα άλογά του ήταν ανθρωποφάγα 
4. Όπλο του Ηρακλή 
5. Τη φορούσε ο Ηρακλής 
6. Πατέρας του Ηρακλή 
7. Έπιασε το ελάφι της  ο Ηρακλής 
8. Θεά που μισούσε τον Ηρακλή 
9. Αγώνες που θυμίζουν έναν άθλο 
10. Βοήθησε τον Ηρακλή να κλέψει τα μήλα των Εσπερίδων 
11. Θεά που βοηθούσε τον Ηρακλή 



Επαναληπτικές Ασκήσεις Ιστορία Γ΄ - 2
η
 Ενότητα: Ηρακλής                                                ilias ili 

 

ΤΑ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ    

1. Πόσοι και ποιοι ήταν οι άθλοι του Ηρακλή;  

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

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

2. Από πού πήραν την ονομασία τους η Λερναία Ύδρα και οι Στυμφαλίδες 

όρνιθες;  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

3. Ποιος ήταν ο Άτλαντας, σε ποιο άθλο τον συνάντησε ο Ηρακλής και τι έγινε 
μεταξύ τους; 

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

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

4. Τι ήταν και πού ζούσαν οι Αμαζόνες; Πώς ονομαζόταν η αρχηγός τους και τι 

πήρε ο Ηρακλής από αυτήν; 

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

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

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

5. Τι ήταν ο Κέρβερος και ο Γηρυόνης και πού κατοικούσαν; 

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

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

6. Σε ποιες  περιοχές πραγματοποίησε ο Ηρακλής τα κατορθώματά του (στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό).  

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

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

 



Επαναληπτικές Ασκήσεις Ιστορία Γ΄ - 2
η
 Ενότητα: Ηρακλής                                                ilias ili 

 

 
 

1. Συμπληρώνω τις προτάσεις με τις λέξεις που ταιριάζουν: 

 

Ο Ηρακλής ήταν γιος του ________  και της  _________________. Η γυναίκα του 

Δία , η  ________ , έστειλε στην κούνια του δυο ___________.Ο Ηρακλής δεν 

____________  και τα ______________ .Ως έφηβος   προτίμησε το δύσκολο 

δρόμο της  ____________ . Όταν μεγάλωσε παντρεύτηκε τη  ____________ . Η 

Ήρα όμως τον ____________ κι αυτός χωρίς να το θέλει έκανε κακό στην 

οικογένειά του. Ο θεός ______________  τον συμβούλεψε να πάει στο 

___________ των ___________ για να πάρει ___________ . Σύμφωνα με την 

___________ έπρεπε να υπηρετήσει τον ______________  και να 

πραγματοποιήσει τους _____________  που του πρόσταζε εκείνος. 

 

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

 

Ο Ιόλαος ήταν αδελφός του Ηρακλή. 

Οι άθλοι του Ηρακλή ήταν 12. 

Πανοπλία του Ηρακλή ήταν η λεοντή. 

Ο Ιφικλής ήταν φίλος του Ηρακλή. 

Η Ήβη ήταν θεά της νεότητας. 

Η Ήρα έδωσε τα κρόταλα στον Ηρακλή. 

 

3. Συμπληρώνω την ακροστιχίδα του Ηρακλή: 

 

 

 

1. Θεά που ταλαιπωρούσε τον Ηρακλή. 

2. Ο Ηρακλής ήταν … 

3. Μητέρα του Ηρακλή.                                              

4. Αγριογούρουνο ήταν ο …                                        

5. Η … Ύδρα.                                                          

6. Ο Ηρακλής ήταν … 

7. Εκεί έμενε το λιοντάρι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η        

Ρ        

Α        

Κ        

Λ        

Η        

 Σ        
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4. Μπορείς να περιγράψεις το τέλος του Ηρακλή; 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

5. Συμπληρώνω τους δώδεκα άθλους του Ηρακλή 
 

1. το λιοντάρι της _______. 

2. Η _______ Ύδρα. 

3. Ο κάπρος (αγριογούρουνο) του __________. 

4. το ιερό ______ της θεάς Άρτεμης. 

5. Οι _______ του βασιλιά Αυγεία. 

6. Οι ___________ όρνιθες. 

7. Ο _______ του Μίνωα. 

8. Τα άγρια άλογα του _________. 

9. η ζώνη της __________ της βασίλισσας των ____________. 

10. Τα βόδια του ________. 

11. Ο ________, ο φύλακας του Άδη. 

12. Τα χρυσά μήλα στον κήπο των __________. 

 

6. Ποιοι ήταν οι γονείς του Ηρακλή; 

_______________________________________________________ 
 

7. Γιατί ο Ηρακλής αποφάσισε να πάει στον Ευρυσθέα και να τον υπηρετήσει; 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

 

8. Πως έλεγαν τη γυναίκα που παντρεύτηκε ο Ηρακλής μετά που πραγματοποίησε τους 12 

άθλους; 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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9. Ποιος και με ποιον τρόπο βοήθησε τον Ηρακλή να βάλει τέλος στη ζωή του; 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

 

 
 

Ονοματεπώνυμο:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Α. Διαβάζω την ερώτηση και γράφω τη σωστή απάντηση. 

 

1. Πόσοι ήταν οι άθλοι του Ηρακλή; ……………………………………………………………………………………………… 

2. Είχε 12 κεφάλια και την έλεγαν: ……………………………………………………………………………………………… 

3. Οι στυμφαλίδες όρνιθες ήταν ……………………………………………………………………..................................   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Φόβιζε τους ανθρώπους και τα ζώα γύρω από τα βουνά της 

Αρκαδίας:……………………………………. ……………………………………………………………………………………………….. 

5. Λέγονται έτσι και τα κατορθώματα του Ηρακλή: ………………………………………………….................... 

6. Η μητέρα του Ηρακλή ήταν η:………………………………………………………………………………………………….... 

7. Πρόσταξε τον Ηρακλή να εκτελέσει τους άθλους: ……………………………………………………………..... 

8. Μ’ αυτό έπιασε τον κάπρο ο Ηρακλής: …………………………………………………………………………………… 

 

Β. Ποιοι ήταν οι άθλοι του Ηρακλή; 

 

1.   …………………………………………………………          7. ……………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………...........    8. ……………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………    9. ……………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………   10. ……………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………   11. ……………………………………………………………… 

6. …………………………………………………………………   12. ……………………………………………………………… 

 

Γ. Διαλέγω έναν άθλο του Ηρακλή και τον περιγράφω με λίγα λόγια. 

 

 
 

Πηγή πληροφόρησης: .www.e-selides.gr 

 

 

http://www.e-selides.gr/downloads.php?c=213
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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 

 

 

Ilias  ili 

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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