
Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται… παιχνίδι!

“Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς”

Το υλικό αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία 
του KindyKids.gr και διανέμεται δωρεάν.

WWW.KINDYKIDS.GR

http://www.KINDYKIDS.GR


Ο Πατέρας των Θεών και των ανθρώπων. Κατοικούσε στην κορφή του Ολύμπου και καθόταν σε 
χρυσό θρόνο. Κρατούσε ένα χρυσό σκήπτρο και φυσικά τον κεραυνό, που είναι και το σύμβολό 
του. Δίπλα στο θρόνο του υπήρχαν δυο κιούπια το ένα με τα καλά και το άλλο με τα άσχημα, 
που τα έστελνε στους ανθρώπους ανάλογα με τις πράξεις τους.  Όταν θύμωνε έφερνε καταιγίδες

και έριχνε κεραυνούς.

ΣΥΜΒΟΛΟ:
ΚΕΡΑΥΝΟΣ



Η γυναίκα του Δία. Στο κεφάλι φορούσε 
στεφάνι με ηλιαχτίδες και δυο παγώνια

έσερναν το χρυσό άρμα της. Η αγαπημένη 
της πόλη ήταν το Άργος, που έχτιζαν προς

τιμήν της ναούς τα «Ηραία». Προστάτευε το 
γάμο και την οικογένεια.

ΣΥΜΒΟΛΟ:
ΠΑΓΟΝΙ



Ο μύθος τη θέλει να γεννήθηκε από το κεφάλι 
του Δια ντυμένη με την περικεφαλαία και το δόρυ 
της. Ήταν η Θεά της Σοφίας και προστάτης της πόλης
της Αθήνας. Έδωσε στους Αθηναίους το δέντρο της 
Ελιάς, σύμβολο της ειρήνης. Προς τιμήν της οι 

άνθρωποι έχτισαν τον Παρθενώνα και διοργάνωναν
αγώνες τα «Παναθήναια». 

ΣΥΜΒΟΛΟ:
Η ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ



Θεός της θάλασσας παντρεμένος με την Αμφιτρίτη. Ζούσε μέσα στη θάλασσα. Όταν θύμωνε
έστελνε ανέμους, θύελλες και τρικυμίες και έφερνε και σεισμούς. Δώρισε στους ανθρώπους 
το άλογο γι’ αυτό και διοργάνωναν προς τιμήν του ιπποδρομίες τα «Ποσειδώνια». 

ΣΥΜΒΟΛΟ:
Η ΤΡΙΑΙΝΑ



Η Θεά της γης , του σιταριού και της γονιμότητας. 
Όταν έχασε την κόρη της την Περσεφόνη έψαχνε να
τη βρει σε όλη την Ελλάδα και όταν έφτασε στην 
Ελευσίνα τους έμαθε να καλλιεργούν σιτάρι και 
δημητριακά. Γι’ αυτό και διοργάνωναν προς τιμήν 
της  δυο μεγάλες γιορτές τα «Θεσμοφόρια» και τα 

«Ελευσίνια».

ΣΥΜΒΟΛΟ:
ΣΤΑΧΥΑ



Ο Θεός του Ήλιου της μαντικής και της μουσικής. Γιος του Δία και της Λητώς. Δίδυμος αδερφός 
της Άρτεμης. Γεννήθηκε στη Δήλο και λατρευόταν στους Δελφούς όπου υπήρχε το μαντείο των 
Δελφών. 

ΣΥΜΒΟΛΟ:
Η ΛΥΡΑ



Η Θεά του κυνηγιού και του φεγγαριού, 
αδερφή του Απόλλωνα 

λάτρευε τη φύση και τα ζώα και δεν ήθελε να 
παντρευτεί. Της άρεσε να τριγυρνάει στο δάσος.

ΣΥΜΒΟΛΑ:
Η ΑΡΚΟΥΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΑΦΙ



Ο σκανταλιάρης θεός των αρχαίων Ελλήνων. Ήταν αγγελιοφόρος των θεών, και προστάτης του
κέρδους και του εμπορίου.  Γιός του Δία και της Μαίας. Τα πέδιλα και το καπέλο του είχαν 
φτερά που του έδιναν και τη γρηγοράδα. Ήταν επίσης, πανέξυπνος και έφτιαξε μια λύρα με 

καύκαλο χελώνας την οποία αργότερα χάρισε στον Απόλλωνα.

ΣΥΜΒΟΛΟ:
ΚΥΡΥΚΕΙΟ



Ο θεός του πολέμου, από όπου περνούσε έσπερνε
την καταστροφή. Οι άνθρωποι τον φοβότανε. Γιος 
του Δία και της Ήρας απέκτησε δυο παιδιά με την 

Αφροδίτη τον  Έρωτα και την Αρμονία.

ΣΥΜΒΟΛΟ:
ΟΠΛΑ, ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΟ



Η θεά της ομορφιάς. Ο μύθος λέει ότι βγήκε από 
τον αφρό της θάλασσας.  Ήταν πανέμορφη και 
προστάτευε τους ερωτευμένους. Αρκετές φορές 
βοηθούσε τους ανθρώπους όταν ζητούσαν τη 

βοήθειά της.

ΣΥΜΒΟΛΟ:
ΘΥΛΗΚΟ



Ο Ήφαιστος ήταν θεός της φωτιάς και των σιδηρουργών.
Ο Ήφαιστος ήταν πολύ άσχημος και κουτσός. Ήταν γιος της

Ήρας και του Δία. Όταν γεννήθηκε ο Δίας  είδε πόσο 
άσχημος ήταν  τον έριξε από τον Όλυμπο  και έπεσε στη 

Λήμνο.



Η Εστία ήταν θεά του σπιτιού. Όλοι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν ένα άγαλμά της στο σπίτι , 
δίπλα στο τζάκι. 


