
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Γραπτή έκφραση – παραγωγή λόγου Α’ δημοτικού 

Η μετάβαση από τον προφορικό λόγο στο γραπτό, 

εγείρει ερωτήματα στο μαθητή της  Α’ Δημοτικού. Το 

συνηθισμένο ερώτημα είναι: «Πώς να αρχίσω; Τι να 

γράψω; ».Τα παρακάτω φύλλα εργασίας ή παρόμοια 

φύλλα, μπορούν να βοηθήσουν το μαθητή να 

ανταποκριθεί στην ανάγκη της γραπτής επικοινωνίας 

πιο αποτελεσματικά. 

Πληροφορίες κον Νεσλεχανίδη Χαράλαμπο 

 

 

  



Το ταξίδι 

  

Να χρωματίσεις το αυτοκίνητο: 

 

 

 

 

 

 

Πρόκειται να πάτε ένα ταξίδι. Τι 

πράγματα θα έβαζες μέσα στη 

βαλίτσα σου; Ετοίμασε έναν 

κατάλογο πραγμάτων που θα 

έπαιρνες μαζί σου. 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

  



Ώρα για ύπνο 

Τι ώρα πηγαίνεις συνήθως για ύπνο; 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Διαδικασίες πριν ετοιμαστείς για ύπνο: 

  

_____ Βούρτσισμα δοντιώ       _____ δείπνο  

_____ μπάνιο                              _____ ζητώ ένα 

                                                                      παραμύθι 

_____φορώ πιτζάμες                 _____ κάτι άλλο 

 

Ζωγράφισε τις πιτζάμες και κάνε σχέδια σ΄αυτές : 

  



Γενέθλια 

Πότε είναι τα γενέθλιά σου; 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

Πόσων χρόνων είσαι τώρα; 

…………………………………………………………………………….. 

Πόσο θα είσαι μετά τα γενέθλια σου; 

……………………………………………………………………………. 

   

Γράψε μια λίστα με τα ονόματα της οικογένειάς 

σου και τα γενέθλιά τους: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Θα ήθελες μια  εκδήλωση  γενεθλίων ; 

……………………………………………………………………………… 

Ζωγράφισε ένα πολύ ωραίο δώρο γενεθλίων. 

 

 

  



Ένα ζωάκι 

Έχεις ένα δικό σου κατοικίδιο; Ναι          Όχι  

Αν ναι, γράψε κάτι σχετικό για το κατοικίδιο σου 

στις γραμμές που ακολουθούν: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Αν όχι, θα ήθελες να έχεις ένα; Ναι       Όχι                                

Ποιο; ………………..... 

Κάνε μια έρευνα για τα σκυλιά ή το ζωάκι σου. 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Γράψε τι έχεις μάθει. 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Γράψε ένα μικρό ποίημα για τα 

σκυλιά.  

 

  



Ημέρα για αθλητικές δραστηριότητες 

Ποιες λέξεις σκέπτεσαι για αθλητικό εξοπλισμό 

όταν πρόκειται να αθληθείς; Γράψε παρακάτω: 

 

 

      ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ                              ΜΠΑΣΚΕΤ 

……………………………….                   ………………………. 

……………………………….                    ……………………….. 

……………………………….                    ……………………….. 

……………………………….                    ………………………… 

Να βρεις τις διαφορές των δυο αθλημάτων και να 

εξηγήσεις παρακάτω: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Μπορείς να γράψεις και για να ένα άθλημα που 

δεν γνωρίζουμε και σου αρέσει; 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

  



Εκδρομή 

Πρόκειται να πας εκδρομή. 

Πώς θα πας εκεί; 

 

Κύκλωσε:                              με αυτοκίνητο  

                                               με λεωφορείο 

                                               με αεροπλάνο 

                                               με ποδήλατο  

                                               με τα πόδια  

 

Τι θέλεις να έχεις για φαγητό στην εκδρομή; 

…………………………………………………………………….. 

Πού θα πας; 

…………………………………………………………………….. 

Ζωγράφισε μια εικόνα με σένα τους φίλους σου ή 

την οικογένειά σου .  

  



Ποιο είναι; 

 

Ποιο είναι το πιο χαρούμενο άτομο που γνωρίζεις; 

…………………………………………………………………………….. 

Ποιο είναι το πιο λυπημένο άτομο που γνωρίζεις; 

……………………………………………………………………………… 

Ποιο είναι το πιο ψηλό άτομο που γνωρίζεις ; 

…………………………………………………………………………….. 

Ποιο είναι το πιο νέο άτομο που γνωρίζεις ; 

……………………………………………………………………………… 

Ποιο είναι το πιο ευγενικό ; 

…………………………………………………………………………….. 

Ποιο είναι το πιο φιλικό ; 

……………………………………………………………………………… 

Ποιο είναι το καλύτερο ζωάκι; 

……………………………………………………………………………… 

Ζωγράφισε κάτι που θέλεις πολύ και γράψε κάτι 

για αυτό. 

  



Επιστροφή στο σχολείο 

 

Ζωγράφισε πώς νιώθεις την πρώτη μέρα 

επιστροφής στο σχολείο: 

 

 

 

 

 

Ποιον από τους φίλους σου θα ήθελες να δεις; 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Ποιο είναι το όνομα του σχολείου σου; 

………………………………………………………………………………

Ποιοι είναι οι δάσκαλοί σου; 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Ζωγράφισε το σχολείο σου: 



Τι θα σου άρεσε να τρως και να πίνεις; 

 

 

 

 

 

 

Ποιο είναι το αγαπημένο σου γεύμα; 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Ποιο είναι το αγαπημένο σου ποτό; 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

Το αγαπημένο σου παγωτό; 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Το αγαπημένο σου γλυκό; 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

  



Όντα από το διάστημα 

Υποθέστε ότι έχουν βρεθεί όντα από το διάστημα. 

Το καθήκον σας ως επιστήμονες είναι να 

περιγράψετε αυτά και το διαστημόπλοιό τους. 

Πόσα μάτια έχουν και τι χρώμα έχουν τα μάτια 

τους; 

……………………………………………………………………... 

Πόσα χέρια έχουν; ……………………………………….. 

Πόσα πόδια έχουν; ………………………………………. 

……………………………………………………………………… 

Τι ύψος έχουν; …………………………………………….. 

……………………………………………………………………… 

Τι βάρος έχουν; ……………………………………………. 

Χρώμα επιδερμίδας; ……………………………………. 

ΖΩΓΡΑΦΙΣΕ ΕΝΑ ΕΞΩΓΗΙΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΟ  

 

  



Σκέψεις για το αύριο 

Έχεις σκεφτεί ποια εργασία θα σου 

άρεσε να  κάνεις όταν μεγαλώσεις; 

 

              Ναι   _____         Όχι  _____ 

Ετοίμασε έναν κατάλογο πραγμάτων που μπορείς 

να κάνεις ευχάριστα : 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

Αφού ετοίμασες τον κατάλογο πάνω, νομίζεις ότι 

μπορείς να επιλέξεις μια εργασία που να σου 

αρέσει; Τι είδους εργασία θα σου άρεσε πιο πολύ; 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………........... 

Τι χρειάζεται να κάνεις για να προετοιμαστείς για 

την εργασία αυτή; 

…….………….…………….……………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 



Κρυφτό 

Μπορείς να σκεφτείς 6 μέρη μέσα στο σπίτι σου 

και έξω από αυτό όπου μπορείς να κρυφτείς; 

1. ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………… 

……………………………………................................ 

5. ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

Τι άλλο σημαντικό θέλεις να εξηγήσεις για τις 

επιλογές σου αυτές και γιατί; 

………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………….... 

 

 

  



Παιχνίδι 

 Ποιο είναι το παιχνίδι που σου αρέσει και παίζεις 

συχνά με αυτό; 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Μπορείς να το περιγράψεις ; Τι χρώμα έχει, πόσο 

μεγάλο είναι; Τι κάνεις με αυτό;  

.……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

Μπορείς να το ζωγραφίσεις; 

 

 

 

 

 

Ποιο παιχνίδι δεν έχεις και θέλεις να αποκτήσεις;

 …………………………………………………………………… 



Όνειρα – Όνειρα –Όνειρα 

 

Ποιο είναι το όνειρο που σε τρομάζει; 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Τι ονειρεύονται οι σκύλοι και οι γάτες; 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Ποιο όνειρο σε κάνει πολύ χαρούμενο; 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Ποιο είναι το όνειρο της ημέρας; 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

  



Περιγραφή 

 

 

 

 

Να περιγράψεις το αυτοκίνητο:                             

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………              

 

 

 

 

 

 

Να περιγράψεις τον κλόουν:                                     

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………........... 



Βιβλία 

Ποιο ήταν το βιβλίο που σου διάβασαν; 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Ποιο είναι το αγαπημένο σου βιβλίο; 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Ποιο ήταν το αγαπημένο σου βιβλίο όταν πήγες 

στο σχολείο; 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

Το πιο τρομακτικό βιβλίο. 

…………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………

Το πιο αστείο βιβλίο.  

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Ένα βιβλίο που δε σου άρεσε. 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 



Mεταφορές 

Με τα πόδια μετακινείσαι: περπατώντας αργά, 

γρήγορα, τρέχεις, πηδάς και άλλα. 

Δες πάνω και βάλε σε κύκλο τους τρόπους που 

εσύ κινείσαι.  

 

Σκέψου με ποιους τρόπους θα μπορούσαν να 

μεταφερθούν άνθρωποι και πράγματα. Κάνε μια 

έρευνα και βρες περισσότερους: 

……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….. 

Χρωμάτισε παρακάτω: 

 

  



Τα καλύτερα από όλα 

 

Το ζώο που αγαπώ:                Tο καλύτερο φαγητό: 

……………………………                  ………………………………. 

……………………………                   ………………………………. 

 Ζωγραφιά                                   Ζωγραφιά 

 

 

 

 

Ο καλύτερος φίλος:                      Φίλος ενήλικας: 

……………………………..                 …………………………….. 

……………………………..                 ……………………………… 

Γράψε για δύο από τα παραπάνω θέματα: 

1. ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………... 

 

     



Η αγαπημένη σου ασχολία 

Οι άνθρωποι έχουν αγαπημένες ασχολίες γιατί με 

αυτές ξεκουράζονται, διασκεδάζουν και 

μαθαίνουν νέα πράγματα. 

 

Μερικοί άνθρωποι έχουν ως αγαπημένη τους 

ασχολία το να μαγειρεύουν, να πλέκουν, να 

ράβουν, να επισκευάζουν έπιπλα και άλλα 

πράγματα, να φροντίζουν κήπους… 

Άλλοι παρακολουθούν αθλήματα ή παίζουν, άλλοι 

παίζουν σκάκι, κάρτες… 

 

1. Ποια είναι η αγαπημένη σου ασχολία; 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

2. Γιατί είναι η αγαπημένη σου ασχολία; 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

3. Ποια είναι η αγαπημένη ασχολία των γονέων 

σου ; 

       ……………………………………………………………… 



Διακοπές 

Πού πήγες διακοπές; 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Πώς πέρασες εκεί; 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Πώς ήταν εκεί και τι είδες εκεί;  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

Ποια εποχή πήγες εκεί; 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Θέλεις να ξαναπάς; 

……………………………………………………………………………… 

Ζωγράφισε μια εικόνα των διακοπών σου. 

 


