
 

 

Α.  Αντιστοίχισε τα σωστά. 

Η θεά της γεωργίας •  • 

 

Ήπα 
 

Η θεά του κυνηγιού •  • 

 

Αθημά 
 

Η θεά του σπιτιού •  • 

 

Άπσεμη 
 

Η θεά που προστάτευε τον γάμο 

και την οικογένεια 
•  • 

 

Αυπξδίση 
 

Η θεά της ομορφιάς •  • 

 

Δήμησπα 
 

Η θεά της σοφίας •  • 

 

Εςσία 
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Β.  Αντιστοίχισε τα σωστά. 

Ο αγγελιοφόρος των θεών •  • 
 

Δίαρ       
 

Ο θεός της μουσικής •  • 
 

Αοόλλωμαρ 
 

Ο αρχηγός των θεών •  • 
 

Ήυαιςσξρ 
 

Ο θεός του πολέμου •  • 
 

Επμήρ 
 

Ο θεός του κρασιού και του 

αμπελιού 
•  • 

 

Άπηρ 
 

Ο θεός της θάλασσας •  • 
 

Πλξύσωμαρ 
 

Ο θεός της φωτιάς •  • 
 

Διόμτςξρ 
 

Ο θεός των νεκρών και του κάτω 

κόσμου 
•  • 

 

Πξςειδώμαρ 
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Γ. Κύκλωσε τη σωστή απάντηση. 

1. Ποιο ήταν το σύμβολο του Δία; 

 κεπατμόρ   σπίαιμα   οαγώμι 

2. Ποιο ήταν το σύμβολο του Ποσειδώνα; 

 ςκήοσπξ   σπίαιμα   πόδι 

3. Ποιο ήταν το σύμβολο της Ήρας; 

 πόδι   κεπατμόρ   δελυίμι 

4. Ποιο ήταν το σύμβολο της Δήμητρας; 

 όολα   ελιά   ςσάφτα 

5. Ποιο ήταν το σύμβολο της Αθηνάς; 

 όολα   ελιά   ςσάφτα 

6. Ποιο ήταν το σύμβολο του Άρη; 

 όολα   ελιά   ςσάφτα 

7. Ποιο ήταν το σύμβολο του Ήφαιστου; 

 ςυτπί   οεπιςσέπι   κιθάπα 

8. Ποιο ήταν το σύμβολο της Αφροδίτης; 

 ςυτπί   οεπιςσέπι   κιθάπα 

9. Ποιο ήταν το σύμβολο του Απόλλωνα; 

 ςυτπί   οεπιςσέπι   κιθάπα 

10. Ποιο ήταν το σύμβολο της Άρτεμη; 

 κιθάπα   σόνξ   οεπιςσέπι 

11. Ποιο ήταν το σύμβολο του Έρμή; 

 σόνξ   αμοέλι   υσεπωσά ςαμδάλια 

12. Ποιο ήταν το σύμβολο του Διόνυσου; 

 αμοέλι   κιθάπα   λαβίδα 
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Δ. Γράψε μέσα στο κουτάκι αν η πρόταση είναι Σωστή ή Λάθος. 

1. Ο Δίας έπινε το γάλα μιας κατσίκας της Αμάλθειας.  

2. 
Η Ρέα έδωσε στον Κρόνο να καταπιεί μια φασκιωμένη πέτρα 

αντί για το 5ο της παιδί. 
 

3. την Σιτανομαχία πολέμησαν οι θεοί με τους Σιτάνες.  

4. Ο πιο δυνατός από τους Σιτάνες ήταν ο Δίας.  

5. 
Ο Δίας με τη γυναίκα του τη Ρέα, τα παιδιά και τ’αδέρφια 

του έμεναν στον Όλυμπο. 
 

6. 
Ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά και την έδωσε στους 

ανθρώπους. 
 

7. 
Ο Δίας για να τιμωρήσει τους ανθρώπους έστειλε στη γη την 

Πανδώρα με ένα πιθάρι που είχε μέσα όλες τις συμφορές. 
 

8. 
Σο κουτί της Πανδώρας είχε μέσα αγάπη, ελπίδα, πίστη, φιλία 

και ειρήνη. 
 

9. 
Σο παιδί του Δευκαλίωνα και της Πύρρας ονομάζοταν 

Έλληνας. 
 

10. Η Αθηνά γεννήθηκε από το πόδι του Δία.  

 

 

 

 

Βαθμολόγησε εσύ πρώτα τον εαυτό σου. 

    

δούλεψα έξυπνα ήταν εύκολο! κουράστηκα πολύ ήταν δύσκολο! 
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