
Σχολικό βοήθημα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ
Πάω δευτέρα, σκέφτομαι και γράφω!



Πάω δευτέρα, σκέφτομαι και γράφω!
Καλώς ήρθες στο δωμάτιό μου! 

Με λένε Ηλέκτρα και πάω δευτέρα τάξη. Εδώ 
μου αρέσει να σκέφτομαι και να γράφω…

Χθες στο σχολείο η κυρία μας ζήτησε να 
περιγράψουμε γραπτά ένα αγαπημένο μας 

πρόσωπο. Εγώ διάλεξα να περιγράψω τη νονά 
μου τη Θάλεια! 

Πάμε να σου δείξω τα βασικά βήματα που 
πρέπει να ακολουθήσεις για να γράψεις κι εσύ 

το δικό σου σκέφτομαι και γράφω!



1. Οργανώνω τις σκέψεις μου συμπληρώνοντας ένα πλάνο
Συμπληρώνω το πλάνο με όλες τις βασικές πληροφορίες 
που αφορούν το αγαπημένο πρόσωπο που θα περιγράψω.

όνομα, ηλικία, συγγένεια, ασχολία

συναισθήματα

εξωτερική εμφάνιση χαρακτήρας
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Θάλεια, 37 χρονών, η 
νονά μου, δικηγόρος



2. Γράφω τις σκέψεις μου σε ένα κείμενο
Παρατηρώ το πλάνο και γράφω τις σκέψεις μου σε 
μικρές προτάσεις, χρησιμοποιώντας τελείες και 
βάζοντας κεφαλαίο στην αρχή κάθε πρότασης, 
βάζοντας τόνους και κάνοντας όμορφα γράμματα. 
Γράφω σε παραγράφους και χρησιμοποιώ επίθετα 
για να κάνω πιο ζωντανή την περιγραφή μου.
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Το αγαπημένο μου πρόσωπο είναι η
νονά μου η Θάλεια. Είναι 37 χρονών και
είναι δικηγόρος.

Η νονά μου είναι ψηλή και αδύνατη
στο σώμα της. Έχει αφράτα κόκκινα
μαλλιά, μεγάλα καφέ μάτια και έντονα
φρύδια..

Έχει πολύ καλό χαρακτήρα. Είναι
πάντα ευγενική και καλόκαρδη με
όλους. Είναι έξυπνη και κάνει συνέχεια
αστεία αλλά είναι πολυάσχολη και
δεν τη βλέπω συχνά..

Αγαπάω πάρα πολύ τη νονά μου και
όταν είμαι μαζί της νιώθω χαρά και
ευτυχία.
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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

του υλικού













Σχολικό βοήθημα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ

Πάω δευτέρα, σκέφτομαι και γράφω!

εκπαιδευτικό υλικό



















Πάω δευτέρα, σκέφτομαι και γράφω!



















Καλώς ήρθες στο δωμάτιό μου! 

Με λένε Ηλέκτρα και πάω δευτέρα τάξη. Εδώ μου αρέσει να σκέφτομαι και να γράφω…



Χθες στο σχολείο η κυρία μας ζήτησε να περιγράψουμε γραπτά ένα αγαπημένο μας πρόσωπο. Εγώ διάλεξα να περιγράψω τη νονά μου τη Θάλεια! 



Πάμε να σου δείξω τα βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις για να γράψεις κι εσύ το δικό σου σκέφτομαι και γράφω!
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1. Οργανώνω τις σκέψεις μου συμπληρώνοντας ένα πλάνο

Συμπληρώνω το πλάνο με όλες τις βασικές πληροφορίες που αφορούν το αγαπημένο πρόσωπο που θα περιγράψω.
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2. Γράφω τις σκέψεις μου σε ένα κείμενο

Παρατηρώ το πλάνο και γράφω τις σκέψεις μου σε μικρές προτάσεις, χρησιμοποιώντας τελείες και βάζοντας κεφαλαίο στην αρχή κάθε πρότασης, βάζοντας τόνους και κάνοντας όμορφα γράμματα. Γράφω σε παραγράφους και χρησιμοποιώ επίθετα για να κάνω πιο ζωντανή την περιγραφή μου.
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     Το αγαπημένο μου πρόσωπο είναι η νονά μου η Θάλεια. Είναι 37 χρονών και είναι δικηγόρος.

     Η νονά μου είναι ψηλή και αδύνατη στο σώμα της. Έχει αφράτα κόκκινα μαλλιά, μεγάλα καφέ μάτια και έντονα φρύδια.. 

      Έχει πολύ καλό χαρακτήρα. Είναι πάντα ευγενική και καλόκαρδη με όλους. Είναι έξυπνη και κάνει συνέχεια αστεία αλλά είναι πολυάσχολη και δεν τη βλέπω συχνά.. 

     Αγαπάω πάρα πολύ τη νονά μου και όταν είμαι μαζί της νιώθω χαρά και ευτυχία.
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