Εκόηεηα : Οη πενηπέηεηεξ ημο Οδοζζέα
ΌΝΟΜΑ:______________________________________________________________

1. Σομπιενώκω ηηξ πνμηάζεηξ με ηηξ ιέλεηξ πμο ηαηνίαδμοκ
Αθμύ έπεζε ε_________, μη Απαημί λεθίκεζακ γηα ηεκ παηνίδα. Όμςξ μη ζεμί ήηακ
________ γηαηί μέζα ζηεκ Σνμία έθαρακ ημοξ ______ ημοξ. Γη' αοηό έζηεηιακ δοκαημύξ
___________ θαη άγνηα __________γηα κα δοζθμιέρμοκ ημ ηαλίδη ημοξ. Μόκμ μ Οδοζζέαξ ,
μ____________, βαζηιηάξ ηεξ__________, πενηπιακήζεθε. Σηξ πενηπέηεηεξ ημο Οδοζζέα
μαξ ηηξ δηεγείηαη μ __________ ζημ ένγμ ημο “_________________”

2. Σομπιενώκω (Σ) γηα ημ ζωζηό θαη (Λ) γηα ημ ιάζμξ:
Η ζπεδία ημο Οδοζζέα μκμμαδόηακ Ανγώ
Ο Αίμιμξ ήηακ ζεόξ ηςκ ακέμςκ.
Ο Λαένηεξ ήηακ παηέναξ ηεξ Πεκειόπεξ
Σμ κεζί ηςκ Φαηάθςκ είκαη ε Ρόδμξ
Η Καιορώ θνάηεζε ημκ Οδοζζέα 7 πνόκηα
3. Βάδω ηα γεγμκόηα ζηε ζωζηή πνμκηθή ζεηνά.
___ Ο Οδοζζέαξ ζθμηώκεη ημοξ μκεζηήνεξ.
___ Ο Οδοζζέαξ ζομθηιηώκεηαη με ημοξ ζογγεκείξ ηςκ μκεζηήνςκ.
___ Ο Οδοζζέαξ βαζηιεύεη εοηοπηζμέκμξ ζηεκ Ιζάθε.
___ Η Πεκειόπε πνμθενύζζεη αγώκα.
___ Ο Οδοζζέαξ πεηοπαίκεη ημ ζηόπμ.
___ Ο Οδοζζέαξ θακενώκεηαη ζηεκ Πεκειόπε.
___ Ο Οδοζζέαξ θακενώκεηαη ζημκ Λαένηε.
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4. Να θοθιώζεηξ ημ ζωζηό:
1 .Μεηαμόνθςζε ημοξ ζοκηνόθμοξ ημο Οδοζζέα ζε γμονμύκηα:
α) Αζεκά
β) Δίαξ
γ) Κίνθε
2.Όηακ μ Οδοζζέαξ πέναζε ημ κεζί ηςκ εηνήκςκ:
α) Εηνςγε θαη έπηκε δηαζθεδάδμκηαξ με ηεκ όμμνθε μμοζηθή
β) Ήηακ δεμέκμξ ζημ μεζαίμ θαηάνηη
γ) Είπε βμοιώζεη η' αοηηά ημο
3. Ση εκκμμύμε ζήμενα όηακ ιέμε ηε θνάζε “άκμηλε μ αζθόξ ημο Αηόιμο”
α) Πανμοζηάδμκηαη κέεξ εοθαηνίεξ
β) Πνμθαιείηαη ακαζηάηςζε θαη ακαηαναπή
γ) Ονγίδεηαη μ Αίμιμξ
4. Ση εκκμμύμε ζήμενα όηακ ιέμε ηε ιέλε “μδύζζεηα”
α) Πενηπέηεηεξ, πενηπιακήζεηξ, ηαιαηπςνία
β) Μηα εοπάνηζηε δηαδνμμή
γ) ημ παιάηη ημο Οδοζζέα
5. Η πενηπιάκεζε ημο Οδοζζέα θνάηεζε...
α) 5 πνόκηα
β) 7 πνόκηα
γ) 10 πνόκηα
5. Γηαηί μ Οδοζζέαξ ζέιεζε κα θαηέβεη ζημκ Άδε; Πμημκ μάκηε ζοκακηά θαη ηη ημο
πνμθεηεύεη;
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