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Α. Παρατήρησε τις εικόνες και βάλε τους άθλους του Ηρακλή στη σωστή
σειρά.
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Β. Κύκλωσε τη σωστή απάντηση.
1.

τη λίμνη Λέρνη της Αργολίδας ζούσε ένα τρομερό νερόφιδο, με
τεράστιο σώμα και ………… κεφάλια.

 έμα

 δεκαεμμιά

 εμμιά

 ευσά

2.

Πού πήγε ο Ευρυσθέας όταν είδε τον Ηρακλή με τον κάπρο του
Ευρύμανθου;
 Χάπηκε και εσξίμαςε έμα

 Χάπηκε και αγκάλιαςε σξμ

μεγάλξ σπαοέζι για μα

Ηπακλή.

γιξπσάςξτμ.
 Τπόμανε και κπύυσηκε

 Τπόμανε και έυτγε μακπιά.
3.

μέςα ςσξ οιθάπι.

ε πόσο καιρό καθαρισε ο Ηρακλής τους στάβλους του Αυγέα;

 μια μέπα

 μια εβδξμάδα

 έμα μήμα

 έμα φπόμξ

4.

Ο κάπρος του Ερύμανθου ήταν:

 αγπιξγξύπξτμξ

 λιξμσάπι

 ελάυι

 ζαπκάδι

5.

Ο Ηρακλής πήρε από την Ιππολύτη:

 σξ ςοαθί σηρ

 ση ζώμη σηρ

 σημ αςοίδα σηρ

 ση ςσξλή σηρ

6.

Ο Ηρακλής έδιωξε τις τυμαφαλίδες όρνιθες:

 με σα δηλησηπιαςμέμα βέλη
σξτ.
 φστοώμσαρ δτξ φάλκιμα
κπόσαλα.

 φστοώμσαρ σξ σύμοαμό
σξτ.
 οαίζξμσαρ κιθάπα.
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7.

Ο Ευρυσθέας έστειλε τον Ηρακλή στην Κρήτη:

 για μα οιάςει σα άγπια άλξγα

 για μα υέπει ςσξμ Ετπτςθέα

σξτ Διξμήδη.
 για μα οιάςει σξμ άγπιξ σαύπξ

σα βόδια σξτ Γηπτόμη.
 για μα υέπει ση ζώμη σηρ

σξτ Μίμωα.
8.

βαςίλιςςαρ Ιοοξλύσηρ.

Ποιος φυλούσε τον κήπο των Εσπερίδων;

 ξι μύμυερ σωμ Εςοεπίδερ.
 έμαρ ακξίμησξρ δπάκξρ.

 ξ υύλακαρ
 ξι μύμυερ Εςοεπίδερ και
έμα ακξίμησξρ δπάκξρ.

Ο Προμηθέας για να ευχαριστήσει τον Ηρακλή που τον ελευθέρωσε,
9.

του έδειξε τη διαδρομή για τον κήπο των Επερίδων και τον
συμβούλεψε:

 μα υάει κι ατσόρ για μα

 μα κξιμηθεί οπώσα για

οαπαμείμει μέξρ.

μα είμαι νεκξύπαςσξρ.

 μα ςσείλει σξμ Άσλαμσα μα

 μα μη υάει οξσέ αοό σα

οάπει σα φπτςά μήλα.
10.

μήλα σωμ Εςοεπίδωμ.

Ποιος ήταν αυτός που δέχτηκε να ανάψει τη φωτιά;

 Ο Άσλαμσαρ

 Ο Φιλξκσήσηρ

 Η Διηαμείπα

 Ο Ππξμηθέαρ

Γ. Πώς σκότωσε ο Ηρακλής τη Λερναία Ύδρα;
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Δ. υμπλήρωσε την ακροστοιχίδα.
 ΜΙΟΤΕ ΣΟΝ ΗΡΑΚΛΗ
 ΣΟ ΕΥΣΙΑΞΕ Ο ΗΡΑΚΛΗ ΑΠΟ
Η
Ρ
Α
Κ
Λ
Η
Σ

ΣΟΝ ΚΟΡΜΟ ΣΗ ΑΓΡΙΕΛΙΑ
 ΖΩΑ ΣΟΤ ΔΙΟΜΗΔΗ
 ΘΕΛΗΕ ΣΗ ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ ΓΙΑ
ΔΙΚΗ ΣΟΤ
 ΑΤΣΗ ΠΗΡΕ Ο ΗΡΑΚΛΗ ΑΠΟ
ΣΟ ΛΙΟΝΣΑΡΙ ΣΗ ΝΕΜΕΑ
 Ο ΒΑΙΛΙΑ ΑΤΓΕΙΑ ΖΟΤΕ
ΣΗΝ …
 ΣΟ ΛΙΟΝΣΑΡΙ ΣΗ ΝΕΜΕΑ
ΖΟΤΕ ΜΕΑ Ε ΜΙΑ …
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Ε. Γράψε μέσα στο κουτάκι αν η πρόταση είναι Σωστή ή Λάθος.
1.
2.
3.

Ο Ηρακλής όσο ήταν παντρεμένος με τη Μεγάρα ήταν καλός
και ήρεμος.
Ο Ηρακλής πήγε μαζί με τον ανηψιό του τον Ιόλαο στη λίμνη
Λέρνη και επιτέθηκε στη Λερναία Ύδρα.
Ο Ηρακλής έδιωξε τις τυμφαλίδες όρνιθες χτυπώντας με το
τύμπανό του.

4.

Ο Άτλαντας κατάφερε να ξεγελάσει τον Ηρακλή.

5.

Ο Ηρακλής χτύπησε τον κένταυρο Νέσσο με τα βέλη του.

6.

Ο Ηρακλής σκότωσε το ιερό ελάφι της Άρτεμης.

7.
8.
9.

Ο Ευρυσθέας έστειλε τον Ηρακλή στον κάτω κόσμο γιατί στη
γη ήταν πολύ δυνατός.
Ο Ηρακλής κατάφερε να καθαρίσει τους στάβλους του Αυγεία
σε δυο μέρες.
Η βασίλισσα των Αμαζόνων ήταν η Ιππολύτη.

10. Οι τυμφαλίδες όρνιθες τρέφονταν με ανθρώπινο κρέας.

Βαθμολόγησε εσύ πρώτα τον εαυτό σου.

δούλεψα έξυπνα

ήταν εύκολο!

κουράστηκα πολύ

ήταν δύσκολο!
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