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naam bij tekst
naam bij afbeelding en tekst

In de Griekse mythologie bestaan er velen (half)goden
met bijbehorende mythen.

Wie waren de belangrijkste goden die volgens de Griekse
mythologie op de berg Olympus woonden?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met dit werkje nodig je de kinderen uit informatie te
zoeken over de twaalf Griekse goden.

Je kunt het op de volgende manieren sorteren:
 

De naamkaartjes bij afbeelding/omschrijving kun je aan
de achterkant plakken, zodat de kinderen zelf kunnen
controleren of de kaartjes goed gesorteerd zijn.

De twaalf Griekse goden
Hoe heten ze, hoe zagen ze er uit en waar stonden ze om bekend?



Zeus Hera Poseidoen

Demeter Hermes Athena

Ares Artemis Apollo

Aphrodite Hephaistos Hestia
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Aphrodite Hephaistos Hestia

   



Zeus Hera Poseidoen

Hij is de oppergod en de
hoofdbewoner van de
berg Olympus. Hij is de

zoon van de titanen
Cronus en Rhea. In

afbeeldingen is hij vaak te
zien met bliksemschichten 

Zij is de zus en echtgenoot
van oppergod Zeus. Ze is
de godin van het huwelijk

en staat symbool voor
vruchtbaarheid.  Ze komt
in veel verhalen over als
een erg jaloerse vrouw.

Hij is de god van het water,
de zee en van paarden en

aardbevingen. Hij is de
broer van Zeus. Hij staat
bekend om zijn stugge

karakter en om de
drietand (trident) die hij
altijd in zijn hand heeft.

Demeter Hermes Athena

Zij is de godin van graan,
landbouw en de gewassen,
maar ook van burgerlijke
orde en het landleven. Ze
is ook de zus van Zeus. 

Hij is de god van handel,
verkeer en

welsprekendheid. Hij is de
boodschapper van de

goden en beschermer van
dieven en reizigers. Hij

staat bekend als de
uitvinder van de lier. 

Zij is de godin van de
hemel, wijsheid,

krijgs(kunst) en de vrede.
De hoofdstad van

Griekenland is naar haar
vernoemd.

Ares Artemis Apollo

Hij is de god van oorlog en
krijgslust, de zoon van

Zeus en Hera. Hij wordt
meestal uitgebeeld met

een speer in de ene hand
en een schild in de andere.
Op zijn hoofd heeft hij een

gepluimde helm.

Zij is de tweelingzus van
Apollo. Ze is de

beschermgodin van de
kudden en het wild. Net

als Apollo beschikt ze over
pijlen die nooit missen.

Hij is de god van de zon,
muziek, geneeskunde,

poëzie en schone kunsten.  
De zonnegod was de

meest vereerde god. Op
afbeeldingen is hij meestal

met zijn boog te zien.

Aphrodite Hephaistos Hestia

Ze is de godin van de
vrouwelijk schoonheid,
liefde, seksualiteit en

vruchtbaarheid.  Volgens
de verhalen ontsproten er
overal spontaan bloemen

zodra zij haar voeten
ergens had neergezet.

Hij is de god van de
smeedkunst, het vuur en

de vulkanen. Hij is een
zoon van oppergod Zeus

en Hera

Haar naam betekent
haard. Op de Olympus zat

ze dan ook altijd bij de
haard. De ezel is het

symbool van deze
vriendelijke godin. Ze werd
gezien als de jongste van

de godheden.

https://historiek.net/olympus/33/
https://historiek.net/titanen/151/
https://historiek.net/cronus/86/
https://historiek.net/rhea/80/
https://historiek.net/zeus/27/
https://historiek.net/c/biografieen/uitvinders/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lier_(muziekinstrument)
https://historiek.net/apollo/64/
https://historiek.net/zeus/27/
https://historiek.net/hera/31/


Bedankt voor het downloaden 
van dit document!

 
 

Veel plezier ermee. Je mag het gratis delen
met anderen.

We zouden het leuk vinden al  je ons tagt en
aanraadt op social media!
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