
 

Εμόηηηα:  Η Δημιξρογία ηξρ Ιόζμξρ 

ΌΝΟΜΑ:__________________________________________________ 

 

1. Να ζσμπληρώζεηε ηα κεμά ηοσ παρακάηω κειμέμοσ. 

Σηημ αοςή ρπήοςε μόμξ ηξ ________ ώζπξρ γεμμήθηκε η _________και από αρηήμ ηα βξρμά, 

η θάλαζζα, ξ Οροαμόπ. Τόηε ξ Οροαμόπ και η Γη εμώθηκαμ και γέμμηζαμ ηξρπ_________   

 Η _________ έγιμε αμάμεζα ζηξρπ Τιηάμεπ και ηξρπ __________ και κοάηηζε ________ 

ςοόμια. Από ηη μάςη αρηή μικηηέπ βγήκαμ ξι __________ και έοιναμ ηξρπ ________ ζηα 

Τάοηαοα.  

 Οι θεξί καηξικξύζαμ ζηξμ __________ζε έμα λαμποό παλάηι και από εκεί κρβαομξύζαμ 

ηξρπ________Ιάθε μέοα έπιμαμ_________και έηοωγαμ___________ 

 

2. Να ζημειώζεηε Σ για κάθε ζωζηή πρόηαζη και Λ για κάθε λάθος πρόηαζη. 

 

Η Αμάλθεια ήηαμ θίδι                                                                                                                                        

Η Τιηαμξμαςία κοάηηζε 20 ςοόμια                                                                                                                   

Ο Δίαπ έβγαλε από ηξ κεθάλι ηξρ ηημ Αθημά                                                                                                    

Ο Δερκαλίωμαπ και η Άοηεμη γέμμηζαμ ηξμ Έλλημα                                                                                          

Η Εζηία είμαι η θεά ηξρ ζπιηιξύ                                                                                                                      

Η ηιμωοία ηξρ Άηλαμηα ήηαμ μα κοαηάει ζηη οάςη ηξρ ηη Γη          

3. Να κάμεις ηημ αμηιζηοίτιζη 
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θεοί ταρακηηριζηικά ζύμβολα 

Δίαπ Θεά ηηπ ξμξοθιάπ Σθροί, λαβύδα 

Αθοξδίηη Θεόπ ηξρ ξροαμξύ Ιεοαρμόπ, αεηόπ ζκήπηοξ 

Ήθαιζηξπ Ζηλιάοα Πεοιζηέοι 

Εομήπ Θεόπ ηηπ θωηιάπ Σκήποηξ, οόδι, παγώμι 

Ήοα Θεά ηξρ κρμηγιξύ Τόνξ, θήκη με βέλη, ελάθι 

Άοηεμη Θεόπ ηξρ έοωηα Φηεοωηά ζαμδάλια 



4. Να ζσμπληρώζεις ηημ ακροζηιτίδα ηης Τιηαμοματίας 

 

Τ  __  __  __  __  __  __             1. Με αρηή ςηρπξύζε ηη θάλαζζα ξ Πξζειδώμαπ 

Θ  __  __  __  __  __                   2. Τξ  άμξινε με πεοιέογεια η Παμδώοα 

Τ  __  __  __  __  __                   3. Χάλκιμξπ γίγαμηαπ πξρ θύλαγε ηημ Ιοήηη 

Α  __  __  __  __  __  __             4. Η μηηέοα ηξρ θηεοωηξύ έοωηα  

Ν  __  __  __  __  __  __  __       5. Έηζι λέγξμηαι ξι θεέπ ζηη θάλαζζα 

Ο __  __  __  __  __  __               6. Εκεί καηξικξύζαμ ξι 12 θεξί 

Μ  __  __  __  __  __                    7. Με αρηξύπ ξι αοςαίξι Έλλημεπ ενηγξύζαμ ηη θύζη  

Α  __  __  __  __                           8. Θεά ηηπ ζξθίαπ 

Χ  __  __  __                                 9. Μόμξ αρηό ρπήοςε ζηημ αοςή ηηπ δημιξρογίαπ ηξρ κόζμξρ 

Θ __  __  __  __  __                      10. Σύμβξλξ ηξρ θεξύ Διόμρζξρ (αμηίζηοξθα) 

Α __  __  __  __  __  __  __ __    11. Θεόπ ηηπ μξρζικήπ 

 

5. Με ποιομ ηρόπο και γιαηί ηιμώρηζε ο Δίας ηομ Προμηθέα; 
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