
Παραγωγή Γραπτού λόγου: Παραγωγή Γραπτού λόγου: 

από τη λέξη… 
στην πρόταση… 

και µετά στο κείµενο.

Αθηνά Ντούλια, Σχ. 
Σύµβουλος



Α΄∆ηµοτικού
• Πειραµατισµός µε τις λέξεις.

• Παιχνιδο - οικογένειες, παιχνιδο-
ιστορίες

• Το κουτί µε τις λέξεις



















Κάνω προτάσεις
• Πώς;

• Μπερδεµένα συννεφάκια στη σωστή 
σειρά.

• Ηµιτελείς προτάσεις.

• Με λέξεις φτιάχνω πρόταση.

Πάντα όµως µε παιχνιώδη µορφή.



Παιχνίδια µε τις λέξεις: 
ανακαλύπτω τη λέξη

α κά

ς

_________________

κος  
λύκος  



Βάζω στη σειρά

ήλιος
Ο 

ζεστός

είναι
____________________________



Γράφω προτάσεις για κάθε 
εικόνα

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________





Παραµυθοαινίγµατα
• ♣♣Υπόδηµα µοναδικό από γυαλί 
φτιαγµένο, λαµπερό.

• Για να το βρεις, βάλε στη θέση του 
κάθε γράµµατος το προηγούµενό του 
γράµµα στο αλφάβητο.
∆ Π Γ Β Λ Κ











Γράφω 1-2-προτάσεις για 
κάθε εικόνα:



Μια µέρα 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Ξαφνικά, 

_________________________________________

_________________________________________

Μετά, 

_________________________________________

_________________________________________ 







Γράφω µια ιστορία









πρόσκληση



Το αλφαβητάρι των 
παραµυθιών

Μπορείς να συµπληρώσεις το αλφαβητάρι σύµφωνα µε όσα άκουσες για το 
παραµύθι; Μπορείς να χρησιµοποιήσεις, αν θέλεις, και το λεξικό σου για να 
συµπληρώσεις όσο το δυνατόν περισσότερες λέξεις. 

• Α: άγγελος, αδελφή, άλογο, , αγελάδα, άρχοντας, αγγελιαφόρος, άµαξα,…
• Β: βασιλιάς, βασίλισσα, βοηθός,……………………………………………
• Γ: γάµος, γνέσιµο, ………………………………………………………….
• ∆: δαχτυλίδι, δέντρο, δοκιµασίες, δώρα, …………………………………...
• Ε: εµπόδια, εκκλησία, ευχή,………………………………………………..
• Ζ: ζώνη, …………………………………………………………………….
• Η: ήλιος, ……………………………………………………………………
• Θ: θάλασσα, θυµίαµα, θαµπώνω, θάβω, θαυµασµός, θάρρος, …………….
• Ι: ιερό, ιεροτελεστία, ικεσία, ικανότητα, …………………………………..
• Κ: καρποί, κολοκύθα, κλαδί, κουρέλια, …………………………………… 



Και σιγά-σιγά στο κείµενο..







Πώς γράφουµε γράµµα
• Ηµεροµηνία και τόπος
• Προσφώνηση : Αγαπητέ  \ή ( για επίσηµο) ή 
αγαπηµένε \η

• Εξήγηση του λόγου για τον οποίο γράφεται το γράµµα
• Αναλυτική περιγραφή
• Προσωπικά σχόλια και συναισθήµατα
• Κατακλείδα: µε εκτίµηση ( σε επίσηµο γράµµα) ή µε 
αγάπη …..(σε φιλικό)-κλείσιµο

• Χαιρετισµός
• Υστερόγραφο 



Και σε επίσηµο γράµµα…
• Τόπος -Ηµεροµηνία: Χανιά, 4 Απριλίου 2013
• Προσφώνηση: Αξιότιµε, Σεβαστέ, κ.ά
• Παρουσίαση θέµατος: Θα ήθελα να σας ενηµερώσω/Πήρα το 
θάρρος να γράψω/Είµαι στην ευχάριστη θέση να/Έχω την 
τιµή…

• Κύριο Θέµα: Το θέµα µου/πρόβληµά µου είναι/η  ιδέα να
• Κλείσιµο γράµµατος : Κλείνοντας, θα ήθελα να σας 
ευχαριστήσω. Σας ευχαριστώ/Ελπίζω να λάβετε υπόψη σας 
την πρότασή µου

• Χαιρετισµός: Με τιµή  













































Με τις λέξεις δράκος, παραµύθι, 
φυλακή, σπηλιά, βασιλόπουλο 

φτιάχνω ένα παραµύθι.



Και φυσικά ακόµη και 
κόµικ
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