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Περιεχόμενα



Θεωρία Γ' τάξης &
Ασκήσεις

Πώς φτιάχνω μια
παράγραφο;

Χρήσιμες λέξεις για
τις εκθέσεις μου

Πώς φτιάχνω μια
εκθεσούλα;
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Γράφω μια πρόταση που
μας βάζει στο θέμα.

 
 

Γράφω λεπτομέρειες,
χωρίς να ξεφεύγω από το

θέμα.
 

Φτιάχνω την πρόταση με
την οποία θα τελειώνει η

παράγραφός μου.

Πώς φτιάχνω μια παράγραφο;
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       Παράδειγμα παραγράφων:

Δεν ξεχνώ...

Αλλάζεις παράγραφο, όταν
θέλεις να μιλήσεις για κάτι
διαφορετικό. Όταν θέλεις ν'

αλλάξεις παράγραφο,
αρχίζεις να γράφεις σε

ξεχωριστή σειρά
αφήνοντας ένα μικρό κενό

στην αρχή της νέας
παραγράφου (όσο περίπου

το δάχτυλό σου!).
 

       Το παγωτό είναι το αγαπημένο μου γλύκισμα.
Είναι ξεχωριστό, γιατί μπορείς να το βρεις σε πολλές
γεύσεις. Είναι το ιδανικό γλυκό για τους
καλοκαιρινούς μήνες.
       Τα γλυκά βλάπτουν την υγεία, γι' αυτό θα πρέπει
να τα τρώμε με μέτρο. Δεν είναι κακό να τρώμε ένα-
δυο σοκολατάκια την ημέρα, όμως ποτέ δεν πρέπει να
το παρακάνουμε.

 
      Αλλαγή θέματος, αλλαγή παραγράφου! 3



       Παράδειγμα μικρής έκθεσης:

    Το αγαπημένο μου ζωάκι είναι ο σκύλος. Έχω τρία
σκυλάκια και τρελαίνομαι να περνώ χρόνο μαζί τους!
      Οι σκύλοι μου αρέσουν γιατί είναι πολύ καλά και
ευγενικά πλασματάκια. Αγαπούν τον άνθρωπο πολύ και
δεν ζητούν ανταλλάγματα γι' αυτή τους την αγάπη.
Τους αρκεί μόνο να περνούν χρόνο μαζί μας και να
βρίσκονται στο πλευρό μας.
       Αγαπώ πολύ τα σκυλάκια γιατί μαζί τους περνώ
ξεχωριστές στιγμές. Νοιώθω πως δεν θα με
πληγώσουν ποτέ. Γι' αυτό έχουν ξεχωριστή θέση στην
καρδιά μου. Η φιλία τους είναι πολύ σημαντική για
εμένα.
      Δε θα μπορούσα να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς
τα σκυλάκια μου. Κάνουν τη ζωή μας ομορφότερη,
γεμίζοντάς την με αγάπη.

Έκθεση

Η έκθεση έχει συνήθως
τέσσερις παραγράφους. Η

πρώτη ονομάζεται
πρόλογος και εκεί δίνουμε

γενικές πληροφορίες για το
θέμα. Ακολουθεί το κυρίως
μέρος όπου αναπτύσσουμε
όσα έχουμε να πούμε και
ακολουθεί ο επίλογος, η
τελευταία παράγραφος.
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Ασκήσεις

Διαλέγω ένα τοπίο και το περιγράφω σε μία
παράγραφο:

1.

2. Περιγραφω τον βραδύποδα σε μία
παράγραφο:
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Η βιβλιοθήκη μου είναι γεμάτη βιβλία. Μου
αρέσει πολύ να αγοράζω καινούρια βιβλία και
να τα τοποθετώ προσεκτικά στο ράφι τους. Η

συλλογή μου είναι μεγάλη και εντυπωσιακή. Το
αγαπημένο μου βιβλίο είναι «ο Νταν και η
Μπιν». Το βιβλίο αυτό μας μιλάει για δυο

άτακτες, αδέσποτες γατούλες που κατάφεραν
να βρουν ένα σπίτι στο οποίο τις αγαπούν και

τις φροντίζουν. Το λατρεύω αυτό το βιβλίο!

3. Χώρισε το κειμενάκι σε τρεις παραγράφους
και βάλε έναν πλαγιότιτλο για την κάθε μία:

Κόλπο:
Για να φτιάξεις

πλαγιότιτλο, γράψε με
μια σύντομη πρόταση

για το τι μας λέει η
παράγραφος.
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Η αγαπημένη μου εποχή είναι
______________. Μου αρέσει γιατί
________________________________
________________________________
_. Επίσης, ________________________

Παράδειγμα:
Το αγαπημένο μου ζωάκι είναι ο βραδύποδας.
Είναι πολύ χαριτωμένο. Ζει στα τροπικά δάση.
Έχει καφέ τρίχωμα και έχει μακριά νύχια. Του

αρέσει να κρέμεται από τα δέντρα και να
τρώει φύλλα. Μου δίνει την εντύπωση ότι είναι

πολύ χαλαρό και ευτυχισμένο. Θα ήθελα να
έχω κι εγώ έναν βραδύποδα στο δωμάτιό μου!

4. Ποιο είναι το αγαπημένο σου ζωάκι; Γράψε
μια παράγραφο!

5. Συμπλήρωσε την παράγραφο.
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________________________________.
Την προτιμώ απ' τις άλλες εποχές επειδή
________________________________
_____________________. Μακάρι
πάντα να είχαμε ___________! (εποχή)

Χθες που επισκέφτηκα τη φίλη μου, ______________

___________________________________________

Πώς και πώς περιμένω την ημέρα που _____________

___________________________________________

Αν ήμουν στην έκτη δημοτικού, θα _______________

____________________________________________

Εαν έβλεπα μπροστά μου ένα λιοντάρι, θα _________

____________________________________________

Αν βρισκόμουν σε μια παραλία, __________________

____________________________________________

Εαν έβρισκα ένα τραυματισμένο ζωάκι στο δάσος, __

____________________________________________

Χθες το βράδυ _______________________________

____________________________________________

6. Μεγαλώνω τις παρακάτω προτάσεις:
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7. Τι προτιμάς περισσότερο, μια ημέρα στην
παραλία ή μια χιονισμένη ημέρα;

8. Γράφω τη δική μου εκθεσούλα με θέμα:
Μια περιπέτεια στο δάσος

Πρόλογος
(2-3

σειρούλες)

Ποιοι ήταν
οι

πρωταγω-
νιστές; Τι
συνέβη

εκεί;
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Τι έγινε στη
συνέχεια;

Έγινε
 κάτι

τρομακτι-
κό;

Τι έγινε στο
τέλος; Τι

αισθάνθη-
κες;
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