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Β.  Με τι χρώμα πανιά γύρισε στην Αθήνα ο Θήσέας και πώς 
αντέδρασε ο βασιλιάς Αιγέας όταν τα είδε;

A. Συμπλήρωσε την ακροστοιχίδα

•	 	Ο ΑΙΓΕΑΣ ΗΤΑΝ ΒΑΣΙΛΙΑΣ 
ΤΗΣ ...

•	 	ΕΚΕΙ ΖΟΥΣΕ Ο ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ 
(ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ)

•	 ΕΚΕΙ ΠΕΘΑΝΕ Ο ΘΗΣΕΑΣ

•	 	ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥΣ 
ΜΕ ΕΝΑ ΣΙΔΕΡΕΝΙΟ ΡΟΠΑΛΟ

•	 	ΒΟΗΘΗΣΕ ΤΟΝ ΘΗΣΕΑ ΓΙΑ ΝΑ 
ΣΚΟΤΩΣΕΙ ΤΟ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟ

•	 	Ο ΑΙΓΕΑΣ ΑΦΗΣΕ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 
ΕΝΑ ΒΡΑΧΟ ΤΟ ΣΠΑΘΙ ΤΟΥ  
ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΥΣΑ ...
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1.  Ο Θησέας γεννήθηκε:

•	 στην Αθήνα

•	 στη Νάξο

•	 στη Τροιζήνα

•	 στη Σκύρο

2.  Η μητέρα του Θησέα ήταν η:

•	 Αριάδνη

•	 Φαίδρα

•	 Αίθρα

•	 θεά Ήρα

3.  Ο Θησέας σκότωσε το Μινώταυρο με:

•	 το ρόπαλο του.

•	 τον μίτο της Αριάδνης

•	 το σπαθί του.

•	 τα δηλητηριασμένα βέλη

4. Ο θεός Διόνυσος έκλεψε την Αριάδνη:

•	 από τη Σκύρο

•	 από τη Νάξο

•	 από την Αθήνα

•	 από την Τροιζήνα

5. Ο Δαίδαλος ένωσε τα φτερά του:

•	 με κερί

•	 με κολλητική ταινία

•	 με πηλό

•	 με κόλλα

6. Ο Ο Θησέας πέθανε:

•	 στην Αθήνα

•	 στη Νάξο

•	 στην Τροιζήνα

•	 στη Σκύρο

7.  Οι Αθηναίοι έπρεπε να στέλνουν κάθε χρόνο στην Κρήτη ως φόρο 
στο Μίνωα:

•	 7 νέους και 7 νέες

•	 7 νέους

•	 10 άτομα

•	 15 άτομα

γ. Κύκλωσε τη σωστή απάντηση.
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8.  Η Αριάδνη έδωσε στο Θησέα:

•	 ένα σκοινί

•	 το μίτο

•	 ένα σπαθί

•	 μια ασπίδα

9.  Ο Μινώταυρος είχε κεφάλι ταύρου και σώμα:

•	 αλόγου

•	 φιδιού

•	 τίγρη

•	 ανθρώπου

10.  Οι Αθηναίοι έβαλαν στο καράβι:

•	 μαύρα πανιά

•	 κόκκινα πανιά

•	 άσπρα πανιά

•	 δεν έβαλαν πανιά
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Δ. Γράψε μέσα στο κουτάκι αν η πρόταση είναι σωστή ή λάθος.

https://www.i-learn.gr

1.  Η Αίθρα και ο Αιγέας ήταν οι γονείς του Θησέα.

2.   Ο Αιγέας είχε κρύψει κάτω από ένα βράχο το σπαθί 
του και τα μαύρα σανδάλια.

3.  Στο δρόμο για την Αθήνα ο Θησέας σκότωσε 
πολλούς ληστές όπως ο Περιφήτης, ο Σίνης,  
ο Σκίρωνας και ο Προκρούστης.

4.  Το λαβύρινθο, στον οποίο ζούσε ο Μινώταυρος, 
τον είχε κατασκευάσει ο Δαίδαλος. 

5.  Η Αριάδνη έδωσε στο Θησέα ένα σπαθί.

6. Ο Λυκομήδης ήταν βασιλιάς της Νάξου.

7.   Η θάλασσα που έπεσε ο βασιλιάς Αιγέας 
ονομάστηκε Αιγαίο Πέλαγος.

8.   Ο Θησέας και οι νέοι από την Αθήνα γύρισαν πίσω 
έχοντας άσπρα πανιά πάνω στο καράβι.

9.   Περιφήτης σκότωνε τους περαστικούς με ένα 
σιδερένιο ρόπαλο.

10.   Αριάδνη έδωσε στο Θησέα ένα κουβάρι νήμα, 
τον μίτο..

  Βαθμολόγησε εσύ πρώτα τον εαυτό σου.

δούλεψα 
έξυπνα

ήταν 
εύκολο!

κουράστηκα 
πολύ

ήταν 
δύσκολο!


