
εκπαιδευτική αφίσα
Πώς αλλιώς να ξεκινήσω;



Πώς αλλιώς να ξεκινήσω;



όροι χρήσης του υλικού
Όλο το περιεχόμενο του www.thrania.com στο οποίο
περιλαμβάνονται ηλεκτρονικά σχολικά βοηθήματα στην
υπηρεσία flipsnack, εκπαιδευτικά βίντεο στην υπηρεσία
Youtube, φύλλα εργασίας σε μορφή pdf, εκπαιδευτικές αφίσες
σε μορφή pdf, τα .pdf στην κατηγορία συμπληρωματικό υλικό
και τα κείμενα στην κατηγορία με τις δραστηριότητες, αποτελούν
πνευματική ιδιοκτησία του διαδικτυακού τόπου και της Μπέσιου
Χριστίνας. Συνεπώς, κανένα από αυτά δεν μπορεί να
αποτελέσει συνολικά ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης,
διαπραγμάτευσης, τροποποίησης, μετάδοσης ή/ και διανομής με
κάθε τρόπο. Το υλικό του ιστοτόπου διατίθεται με άδεια
Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική
Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
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Πώς αλλιώς να ξεκινήσω;











15/11/2015

Ναι ναι, το ξέρω! Μία περίληψη συγκεντρώνει τις βασικότερες πληροφορίες ενός κειμένου. Αλλά εγώ συνηθίζω να ξεκινάω την περίληψη με τη φράση «Το κείμενο μας μιλάει…». Δεν «κατεβάζει» το μυαλό μου άλλες φράσεις για το πώς να ξεκινήσω μία περίληψη!

26/11/2015

Και ναι τα κατάφερα!!! «Έστιψα» το μυαλό μου και βρήκα νέες φράσεις για να ξεκινήσω μία περίληψη. Τις γράφω εδώ για να μη τις ξεχάσω…

Το κείμενο έχει ως θέμα του….

Το κείμενο ασχολείται με…

Το άρθρο αναφέρεται…

Ο συγγραφέας εκφράζει…

Στο κείμενο τονίζεται…

Στο απόσπασμα προβάλλεται…

Το απόσπασμα σχολιάζει…

Βασικό θέμα του κειμένου…

Σύμφωνα με το κείμενο….







Πώς αλλιώς να ξεκινήσω;
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