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Α. Β
 άλε τα παρακάτω γεγονότα στη σωστή σειρά.
Στο νησί των Φαιάκων
Στο νησί του Αίολου
Στο νησί της Καλυψώς
Στο νησί της Κίρκης
Στο νησί του Ήλιου
Στη χώρα των Λαιστρυγόνων
Στο στενό της Σκύλλας και
της Χάρυβδης
Στη χώρα των Κικόνων
Στον Άδη
στη χώρα των Λωτοφάγων
Στο νησί των Σειρήνων
Στο νησί των Κυκλώπων
1

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
https://www.i-learn.gr

Β. Κύκλωσε τη σωστή απάντηση.
1. Πόσους συντρόφους πήρε ο Οδυσσέας για να κατέβει στη
χώρα των Κυκλώπων;
• έντεκα

• δέκα

• δώδεκα

• εννιά

2. Τι θεός ήταν ο Αίολος;
• θεός της φωτιάς

• θεός της αγάπης

• θεός των ανέμων

• θεός της γης

3. Με τι έφυγε ο Οδυσσέας από το νησί της Καλυψώς;
• με ένα καινούριο καράβι

• με μια σχεδία

• με ένα ιπτάμενο χαλί

• κολυμπώντας

4. Ποιος φρόντισε τον Οδυσσέα στο νησί των Φαιάκων;
• η θεά Αθηνά

• ο Αλκίνοος

• η Ναυσικά

• ο Δημόδοκος

5. Η Αθηνά μεταμόρφωσε τον Οδυσσέα σε:
• σκύλο

• πλούσιο βασιλιά

• γέροντα

• ζητιάνο

6. Σ
 ε ποιο μέρος είπε η Αθηνά να πάει ο Οδυσσέας μέχρι να γυρίσει
ο γιος του ο Τηλέμαχος;
• στο παλάτι

• στην καλύβα του
Εύμαιου

• στα κτήματα του
πατέρα του

• σ
 ε μια σπηλιά κοντά
στο παλάτι

7. Ο Μάντης Τειρεσίας βρισκόταν:
• στον Άδη

• στην Τροία

• στην Ιθάκη

• στο νησί των Φαιάκων
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8. Η Κίρκη μεταμόρφωσε τους συντρόφους του Οδυσσέα σε:
• σκύλους

• γουρούνια

• βάτραχους

• πρόβατα

9. Οι σύντροφοι βούλωσαν τα αυτιά του Οδυσσέα με:
• χαρτί

• βαμβάκι

• κερί

• πρόβατα

10. Η Καλυψώ κράτησε στο νησί της τον Οδυσσέα για:
• 3 χρόνια

• 5 χρόνια

• 2 χρόνια

• 7 χρόνια

Γ. Με ποιον τρόπο «ξέφυγε» ο Οδυσσέας από τις Σειρήνες;
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Δ. Συμπλήρωσε την ακροστοιχίδα
Ο
Δ
Υ
Σ
Σ
Ε
Α
Σ

• ΤΟΝ ΤΥΦΛΩΣΕ Ο
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
• Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΑΞΙΔΕΨΕ
ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ...
• ΒΟΗΘΗΣΕ ΤΟΝ ΟΔΥΣΣΕΑ
ΝΑ ΓΥΡΙΣΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
ΤΟΥ
• ΠΕΡΑΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΕΝΟ
ΤΗΣ... ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΑΡΥΒΔΗΣ
• ΜΑΓΕΥΑΝ ΤΟΥΣ
ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΜΕ ΤΟ
ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥΣ
• ΠΙΣΤΟΣ ΧΟΙΡΟΒΟΣΚΟΣ
ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ
• ΣΚΟΡΠΙΣΕ ΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ
• ΜΕ ΑΥΤΟ ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΟ
ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΩΣ
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Ε. Γράψε μέσα στο κουτάκι αν η πρόταση είναι Σωστή ή Λάθος.
1.	Οι Κίκονες κυνήγησαν τον Οδυσσέα και τους
συντρόφους του επειδή τους άρπαξαν τα ζώα,
τα γλυκά και το κρασί τους.
2.	Ο Κύκλωπας κατάλαβε ότι κάτω από τα κριάρια
ήταν οι σύντροφοι του Οδυσσέα.
3.	Ο Αίολος καλοδέχτηκε τον Οδυσσέα και τους
συντρόφους του και τους φιλοξένησε για περίπου
ένα μήνα.
4.	Κανένας σύντροφος δε γλίτωσε από την Κίρκη
και όλοι έγιναν γουρούνια.
5.	Τελικά ο Οδυσσέας και οι σύντροφοί του κατάφεραν
να απομακρυνθούν από το νησί των Σειρήνων.
6.	Ο Οδυσσέας δε θυμήθηκε τα λόγια του Τειρεσία και
είπε στους συντρόφους του να πειράξουν τα παχιά
βόδια του θεού Ήλιου.
7.	Η Καλυψώ φρόντισε τον Οδυσσέα στη σπηλιά της,
αλλά δεν τον άφηνε να φύγει.
8.	Οι Φαίακες ετοίμασαν το καράβι και ξεκίνησαν να
πάνε τον Οδυσσέα στην Ιθάκη.
9.	Η Αθηνά ενημέρωσε τον Οδυσσέα πως στο παλάτι
του έχουν μπει πολλοί μνηστήρες και θέλουν να
παντρευτούν την Πηνελόπη.
10.	Ο μόνος που αναγνώρισε τον Οδυσσέα ήταν
ο Άργος το πιστό σκυλί του.
Βαθμολόγησε εσύ πρώτα τον εαυτό σου.

δούλεψα
έξυπνα

ήταν
εύκολο!

κουράστηκα
πολύ

ήταν
δύσκολο!
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