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Α. Π
 αρατήρησε τις εικόνες και βάλε τους άθλους του Ηρακλή
στη σωστή σειρά.
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Β. Κύκλωσε τη σωστή απάντηση.
1. Στη λίμνη Λέρνη της Αργολίδας ζούσε ένα τρομερό νερόφιδο, με
τεράστιο σώμα και ………… κεφάλια.
• ένα

• δεκαεννιά

• εννιά

• εφτά

2. Πού πήγε ο Ευρυσθέας όταν είδε τον Ηρακλή με τον κάπρο του
Ερύμανθου;
• Χάρηκε και αγκάλιασε
τον Ηρακλή.

• Χάρηκε και ετοίμασε
ένα μεγάλο τραπέζι για
να γιορτάσουν.

• Τρόμαξε και έφυγε
μακριά.

• Τρόμαξε και κρύφτηκε
μέσα στο πιθάρι.

3. Σε πόσο καιρό καθαρισε ο Ηρακλής τους στάβλους του Αυγεία;
• μια μέρα

• μια εβδομάδα

• ένα μήνα

• ένα χρόνο

4. Ο κάπρος του Ερύμανθου ήταν:
• αγριογούρουνο

• λιοντάρι

• ελάφι

• ζαρκάδι

5. Ο Ηρακλής πήρε από την Ιππολύτη:
• το σπαθί της

• τη ζώνη της

• την ασπίδα της

• τη στολή της

6. Ο Ηρακλής έδιωξε τις Στυμαφαλίδες όρνιθες:
• με τα δηλητηριασμένα
βέλη του.

• χτυπώντας το τύμπανό
του.

• χτυπώντας δυο χάλκινα
κρόταλα.

• παίζοντας κιθάρα.
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7. Ο Ευρυσθέας έστειλε τον Ηρακλή στην Κρήτη:
• για να πιάσει τα άγρια
άλογα του Διομήδη.

• για να φέρει στον Ευρυσθέα
τα βόδια του Γηρυόνη.

• για να πιάσει τον άγριο
ταύρο του Μίνωα.

• για να φέρει τη ζώνη της
βασίλισσας Ιππολύτης.

8. Ποιος φυλούσε τον κήπο των Εσπερίδων;
• οι νύμφες των Εσπερίδες.

• ο φύλακας

• ένας ακοίμητος δράκος.

• οι νύμφες Εσπερίδες και
ένα ακοίμητος δράκος.

9. Ο Προμηθέας για να ευχαριστήσει τον Ηρακλή που τον
ελευθέρωσε, του έδειξε τη διαδρομή για τον κήπο των Επερίδων
και τον συμβούλεψε:
• να φάει κι αυτός για να
παραμείνει νέος.

• να κοιμηθεί πρώτα για να
είναι ξεκούραστος.

• να στείλει τον Άτλαντα
να πάρει τα χρυσά μήλα.

• να μη φάει ποτέ από τα
μήλα των Εσπερίδων.

10. Ποιος ήταν αυτός που δέχτηκε να ανάψει τη φωτιά;
• Ο Άτλαντας

• Ο Φιλοκτήτης

• Η Διηανείρα

• Ο Προμηθέας

Γ. Πώς σκότωσε ο Ηρακλής τη Λερναία Ύδρα;
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Δ. Συμπλήρωσε την ακροστοιχίδα
Η

• ΜΙΣΟΥΣΕ ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ

Ρ

• Τ Ο ΕΦΤΙΑΞΕ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΚΟΡΜΟ ΤΗΣ ΑΓΡΙΕΛΙΑΣ

Α
Κ
Λ
Η
Σ

• ΖΩΑ ΤΟΥ ΔΙΟΜΗΔΗ
• Θ
 ΕΛΗΣΕ ΤΗ ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ ΓΙΑ
ΔΙΚΗ ΤΟΥ
• Α
 ΥΤΗ ΠΗΡΕ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΠΟ
ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΤΗΣ ΝΕΜΕΑΣ
• Ο
 ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΑΥΓΕΙΑΣ ΖΟΥΣΕ
ΣΤΗΝ …
• Τ Ο ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΤΗΣ ΝΕΜΕΑΣ
ΖΟΥΣΕ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ …
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E. Γράψε μέσα στο κουτάκι αν η πρόταση είναι Σωστή ή Λάθος.
1.	Ο Ηρακλής όσο ήταν παντρεμένος με τη Μεγάρα
ήταν καλός και ήρεμος.
2. 	Ο Ηρακλής πήγε μαζί με τον ανηψιό του τον Ιόλαο
στη λίμνη Λέρνη και επιτέθηκε στη Λερναία Ύδρα.
3.	Ο Ηρακλής έδιωξε τις Στυμφαλίδες 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. 	Ο Ευρυσθέας έστειλε τον Ηρακλή στον κάτω κόσμο
γιατί στη γη ήταν πολύ δυνατός.
8. 	Ο Ηρακλής κατάφερε να καθαρίσει τους στάβλους
του Αυγεία σε δυο μέρες.
9.

Η βασίλισσα των Αμαζόνων ήταν η Ιππολύτη.

10. Οι Στυμφαλίδες όρνιθες τρέφονταν με ανθρώπινο
κρέας.

Βαθμολόγησε εσύ πρώτα τον εαυτό σου.

δούλεψα
έξυπνα

ήταν
εύκολο!

κουράστηκα
πολύ

ήταν
δύσκολο!
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