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Πίστεψέ το ΔΕΥΤΕΡΑ
Γράψε μια ιστορία για δυο ζώα που, παρότι είναι 

δύσκολο, έγιναν φίλοι

Πίστεψέ το 
Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α

Γράψε μια μικρή ιστορία με βάση κάτι που 
δύσκολα θα μπορούσε να συμβεί. Οι 

παρακάτβ ερωτήσεις θα σε βοηθήσουν.

• Τι είναι αυτό που δυσκολεύει το να 
συμβεί αυτό που σου ζητείται; (διαφορά 
χαρακτήρα, διαφορετικός τόπος κατοικίας 
κ.λ.π.)

• Τι χρειάζεται να αλλάξεις στην ιστορία 
σου για να καταστεί αυτό πιθανό;

• Ποιο γεγονός θα συμβεί και να 
οδηγήσει στο τέλος που σου ζητείται;

• Ποιά θετικά και αρνητικά προκύπτουν 
απ’ το να συμβεί αυτό το απίθανο;

*Το βουνό της ιστορίας θα σε βοηθήσει. 

Πίστεψέ το 
ΔΕΥΤΕΡΑ

ΜΠΛΕ

- κόλλα -
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Τα 10 καλύτερα ΤΡΙΤΗ
Γράψε τα 10 καλύτερα μέρη που θα ήθελες να 

επισκεφθείς

Τα 10 καλύτερα 
Τ Ρ Ι Τ Η 

Γράψε μια λίστα με τα 10 καλύτερα και εξήγησε 
για ποιο λόγο κάτι βρίσκεται στην πρώτη θέση 

κι όχι στην δεύτερη κ.ο.κ. Σκέψου:

• Με βάση ποιο κριτήριο τα βάζεις σε αυτή 
την σειρά; 

• Για ποιούς λόγους διάλεξες το καθένα 
(συναισθηματικά ή λογικά;)

• Τι είναι αυτό που κάνει κάθε ένα απ’ τα 10 
στοιχεία μοναδικό και ιδιαίτερο.

Η λίστα σου μπορεί να έχει την δομή 
1. Ταξίδι στην Ρώμη: για να φάω πίτσα και 
μακαρονάδα. 
2. Ταξίδι στην Σαντορίνη: για να δω το 
ηλιοβασίλεμα 

Θυμήσου πως τα αντικείμενα στις λίστες είναι 
ουσιαστικά κι όχι ρήματα π.χ. «Ταξίδι στην 
Πάτρα» κι όχι «να ταξιδέψω στην Πάτρα» 

Τα 10 καλύτερα
ΤΡΙΤΗ

ΚΙΤΡΙΝΟ

- κόλλα -
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Σοφά λόγια ΤΕΤΑΡΤΗ
Ο πατέρας μου μας έμαθε πως ξεπερνώντας τον φόβο 

τους, όλοι μπορούν να αλλάξουν 

-Κρουντσ-

Σοφά λόγια 
Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η

Γράψε μια παράγραφο σχετικά με 
αυτά τα σοφά λόγια. Αξιοποίησε τις 

παρακάτω ερωτήσεις για να 
οργανώσεις την απάντησή σου:

• Τι πιστεύεις ότι θέλουν να πουν 
αυτά τα σοφά λόγια;

• Ποιο μήνυμα θέλει να περάσει 
αυτός που τα είπε;

• Είναι αυτό το μήνυμα χρήσιμο για 
την ζωή των ανθρώπων; Με ποιο 
τρόπο; 

• Εσύ έχεις εφαρμόσει όσα 
αναφέρονται; Σκέφτεσαι να το 
κάνεις; Με ποιο τρόπο; 

Σοφά λόγια
ΤΕΤΑΡΤΗ

ΚΟΚΚΙΝΟ

- κόλλα -
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Οι σκέψεις μου ΠΕΜΠΤΗ
Γράψε τις σκέψεις σου για το θέμα:

ΤΑΙΝΙΕΣ ή ΒΙΒΛΙΑ

Οι σκέψεις μου 
Π Ε Μ Π Τ Η 

Έχεις δυο επιλογές, διάλεξε κάθε φορά μόνο μια και στήριξε την με 
επιχειρήματα. Σκέψου... 
• Τι θετικά έχει η δική σου επιλογή;
• Τι αρνητικά έχει η άλλη; Μπορεί να χρησιμεύσουν στο να 

τονίσουν το γιατί διάλεξες την δική σου; 
• Πως νιώθεις με την επιλογή σου; 

*Το μπέργκερ της γνώμης θα σε βοηθήσει να στηρίξεις την επιλογή 
σου. 

Λέξεις για να πεις την γνώμη σου (πρώτο ψωμάκι):
- Πιστεύω ό,τι/πως....
- Η γνώμη μου είναι... 
- Νομίζω ότι/πως....
- Έχω την γνώμη πως... 

Λέξεις για να βάλεις σε σειρά τις σκέψεις σου (για κάθε υλικό του 
μπέργκερ): 
- Καταρχάς, 
- Αρχικά, 
- Επίσης, 
- Επιπλέον, 

Λέξεις για να αιτιολογήσεις την επιλογή σου:
- Γιατί
- Διότι
- Επειδή

Λέξεις για να πεις το συμπέρασμά σου (τελευταίο ψωμάκι): 
- Άρα, 
- Επομένως, 

Οι σκέψεις μου
ΠΕΜΠΤΗ

ΠΡΑΣΙΝΟ

- κόλλα -
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Αναμνήσεις ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Γράψε για τότε που προσπάθησες 

κάτι για πρώτη φορά. 

Αναμνήσεις
Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η

Γράψε για την ανάμνηση που σου ζητείται. 
Οι παρακάτω ερωτήσεις θα σε 

βοηθήσουν:

- Ποιο είναι το βασικό γεγονός; 
Θυμήσου λεπτομέρειες γι’ αυτό.

- Πότε και που συνέβη αυτή η 
ανάμνηση;

- Ποια άλλα άτομα ήταν μαζί σου; Σε 
βοήθησαν και πως; Τι ρόλο είχαν;

- Τι συνέβη πριν από αυτό το γεγονός; 
Πως ένιωθες τότε;

- Τι συνέβη; Τι ένιωσες όταν συνέβαινε;
- Τι συνέβη μετά και πως ένιωσες;
- Είχε αίσιο τέλος ή όχι; Περιέγραψε το. 
- Τι συναισθήματα σου άφησε το όλο 

γεγονός; 

Αναμνήσεις
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΡΟΖ

- κόλλα -
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Πίστεψέ το ΔΕΥΤΕΡΑ

Πίστεψέ το ΔΕΥΤΕΡΑ

Πίστεψέ το ΔΕΥΤΕΡΑ

Πίστεψέ το ΔΕΥΤΕΡΑ

Πίστεψέ το ΔΕΥΤΕΡΑ

Πίστεψέ το ΔΕΥΤΕΡΑ

Γράψε για το πως θα ήταν η ζωή μας σε 50 

χρόνια από τώρα.

Φαντάσου και περιέγραψε πως θα ήταν ένα 

μηχάνη του μέλλοντος.

Γράψε πως θα ήταν η ζωή μας σε 

έναν άλλο πλανήτη.

Τα παιδιά διοικούν τον κόσμο. Γράψε τι αποφάσεις 

θα έπαιρναν και πως θα ήταν η ζωή όλων μας.

Ένας ήρωας απ’ τις ταινίες ζωντανεύει και σου 

περνάτε μια μέρα μαζί. Γράψε για την εμπειριά αυτή.

Δυο αντικείμενα ζωντανεύουν και συζητούν. Γράψε τι 

λένε, πως είναι, τι νιώθουν και πως νιώθεις εσύ. ΜΠΛΕ
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Τα 10 καλύτερα ΤΡΙΤΗ

Τα 10 καλύτερα ΤΡΙΤΗ

Τα 10 καλύτερα ΤΡΙΤΗ

Τα 10 καλύτερα ΤΡΙΤΗ

Τα 10 καλύτερα ΤΡΙΤΗ

Τα 10 καλύτερα ΤΡΙΤΗ

Γράψε τα 10 καλύτερα φαγητά που έχεις φάει

Γράψε τα 10 καλύτερα παιχνίδια (όχι 

ηλεκτρονικά) που έχεις παίξει ως τώρα

Γράψε τις 10 καλύτερες ταινίες/ παιδικές 

σειρές που έχεις δει

Γράψε τις 10 πιο σημαντικές γνώσεις 

που έχεις αποκτήσει 

Γράψε τους 10 καλύτερούς σου φίλους

Γράψε τα 10 πιο αγαπημένα άτομα που 

χαίρεσαι να τα έχεις στην ζωή σου 

ΚΙΤΡΙΝΟ
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Σοφά λόγια ΤΕΤΑΡΤΗ

Σοφά λόγια ΤΕΤΑΡΤΗ

Σοφά λόγια ΤΕΤΑΡΤΗ

Σοφά λόγια ΤΕΤΑΡΤΗ

Σοφά λόγια ΤΕΤΑΡΤΗ

Σοφά λόγια ΤΕΤΑΡΤΗ

Τα λάθη αποδεικνύουν πόσο προσπαθείς. 

-Άγνωστος-

Μόνο αν κάποιος σαν εσένα νοιαστεί, μόνο 

τότε θα αλλάξει ο κόσμος.

-Λόραξ-

Δεν χρειάζεται να φοράς κάπα για να είσαι 

ήρωας. 

-Το παιδί πρόεδρος-

Δεν υπάρχει ασανσέρ για την επιτυχία. 

Πρέπει να πάρεις τις σκάλες. 

-Άγνωστος-

Μέσα στις δυσκολίες βρίσκονται κρυμμένες 

οι ευκαιρίες. 

-Άλμπερτ Αϊνστάιν-

Γίνε η αλλαγή που θες να συμβεί στον κόσμο.

-Γκάντι-

ΚΟΚΚΙΝΟ
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Οι σκέψεις μου ΠΕΜΠΤΗ

Οι σκέψεις μου ΠΕΜΠΤΗ

Οι σκέψεις μου ΠΕΜΠΤΗ

Οι σκέψεις μου ΠΕΜΠΤΗ

Οι σκέψεις μου ΠΕΜΠΤΗ

Οι σκέψεις μου ΠΕΜΠΤΗ

Γράψε τις σκέψεις σου για το θέμα:

ΣΚΥΛΟΣ ή ΓΑΤΑ

Γράψε τις σκέψεις σου για το θέμα:

ΠΑΓΩΤΟ ή ΣΟΚΟΛΑΤΑ

Γράψε τις σκέψεις σου για το θέμα:

ΕΛΛΑΔΑ ή ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Γράψε τις σκέψεις σου για το θέμα:

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ή ΤΑΜΠΛΕΤ

Γράψε τις σκέψεις σου για το θέμα:

ΧΩΡΙΟ ή ΠΟΛΗ

Γράψε τις σκέψεις σου για το θέμα:

ΘΑΛΑΣΣΑ ή ΒΟΥΝΟ

ΠΡΑΣΙΝΟ
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Αναμνήσεις ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
. 

Αναμνήσεις ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
. 

Αναμνήσεις ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
. 

Αναμνήσεις ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
. 

Αναμνήσεις ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
. 

Αναμνήσεις ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
. 

Γράψε για την πρώτη φορά που συνάντησες 

τον καλύτερό σου φίλο.

Γράψε για την πιο ευτυχισμένη στιγμή που 

έζησες ως τώρα.

Γράψε για τις πιο αγαπημένες σου διακοπές 

και όσα συνέβησαν τότε.

Γράψε για τότε που σου έκαναν 

την καλύτερη έπληξη.

Γράψε για την πιο όμορφη στιγμή που έζησες 

στο σχολείο. 

Γράψε για μια στιγμή που φοβήθηκες αρκτά. 

ΡΟΖ
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Playground 
Learning

Οδηγίες
Το παρόν αρχείο αποτελεί έναν ενδιαφέρον τρόπο για να 
εξασκηθούν οι μαθητές στην παραγωγή γραπτού λόγου 
(περιγραφή ιστοριών/στιγμών/προσώπων, γραφή γνώμης, 
ανάπτυξη κριτικής σκέψης και φαντασίας). 
Μπορείτε να γράφετε σε αυτό κάθε μέρα της εβδομάδα ή 
την μια εβδομάδα την Δευτέρα, την επόμενη εβδομάδα την 
Τρίτη κ.ο.κ. Εσείς ρυθμίζετε ποιές μέρες θα γράφετε και ποιο 
κομμάτι του ημερολογίου. 
Οι πρώτες 7 σελίδες αφορούν στην πρώτη εβδομάδα. Από 
εκεί και πέρα οι σελίδες 8-12 σας παρέχουν ιδέες (6 στο 
σύνολο, άρα θέματα για 6 ακόμα εβδομάδες). Θα κόβετε 
κάθε φορά ένα θέμα για κάθε μέρα και θα το κολλάτε πίσω 
απ’ την αντίστοιχη μέρα όπως θα σας εξηγηθεί παρακάτω (δες 
σύνθεση).

Εκτύπωση
Εκτυπώνετε το αρχείο μια φορά για έναν μαθητή. Προσοχή, 
για να έχετε το τελικό αποτέλεσμα της σλείδας εκτυπώστε 
κάθε σελίδα στο χρώμα που γράφεται κάτω δεξιά της (π.χ. σε 
ροζ τις σελίδες 7 και 12). 

H ι΄δεα ανήκει στην σελίδα Create, teach, share, ωστόσο η 
δημιουργία του αρχείου, η προσαρμογή και καθετί που 
γράφτηκε αποτελεί δική μου δημιουργία.
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Playground 
Learning

Οδηγίες
Σύνθεση

Κολλήστε την σελίδα 1 ή 2 (ασπρόμαυρη ή έγχρωμη) στην 
μπροστά σελίδα ενός τετραδίου. Χωρίστε τις σελίδες του 
τετραδίου σε 5 ίσα μέρη (όσες και οι μέρες κάθε εβδομάδας). 
Στην πρώτη σελίδα του τετραδίου κόψτε και κολλήστε απ’ την 
σελίδα 3 του αρχείο πρώτα το στοιχείο που θα προεξέχει απ’ 
το τετράδιο (tag) και μετά το μεγάλο ορθογώνιο με τις 
οδηγίες για το πως θα γραφτεί το θέμα της μέρας αυτής. Το 
ορθογώνιο δίνει οδηγίες για κάθε θέμα που τυχόν θα μπει 
οπότε κολλιέται μια φορά και όχι ξανά. Γυρίστε την σελίδα του 
τετραδίου και από πίσω κολλήστε ψηλά το θέμα αυτής της 
εβδομάδας. Από κάτω θα γράψουν οι μαθητές την έκθεσή 
τους. Κάθε εβδομάδα θα κολλάτε ένα άλλο θέμα (σελίδες 8-
12) και οι μαθητές θα γράφουν κάτω από αυτό.  
Στην συνέχεια πηγαίνετε στο σημείο που θα κολλήσετε την 
μέρα Τρίτη (στο 2/5 των σελίδων του τετραδίου) και 
ακολουθήστε την ίδια διαδικασία. Οι εικόνες της επόμενης 
σελίδας θα σας βοηθήσουν αρκετά. 

Για οποιαδήποτε απορία στην σύνθεση ή την χρήση του δείτε 
τρόπους επικοινωνίας μαζί μου στην τελευταία σελίδα. 

Playground 
Learning
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Playground 
Learning

Βοηθητικές εικόνες

Playground 
Learning

©
Σ

πυροπούλου Δ
ήμητρα

 @
Pla

yg
round

 Lea
rning

 2
0

2
0

http://playgroundlearning.weebly.com/
http://playgroundlearning.weebly.com/


Playground 
Learning

Ευχαριστώ θερμά που κατεβάσατε το υλικό μου και ελπίζω

να το χαρείτε τόσο πολύ όσο κι εγώ όταν το

δημιούργησα. Για τυχόν ερωτήσεις ή σχόλια παρακαλώ

επικοινωνήστε μαζί μου στο email: dozylady@gmail.com

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ © Σπυροπούλου Δήμητρα 
@Playground Learning 2020

Το κατέβασμα αυτού του αρχείου δίνει στον ιδιοκτήτη του την δυνατότητα

1.να το αναπαράγει όσες φορές επιθυμεί μόνο για προσωπική χρήση

2.να παρουσιάσει την χρήση του υλικού εφόσον αναφέρει τον ιστότοπο και

ανακατευθύνει με σύνδεσμο σε αυτόν.

Οποιαδήποτε διανομή, αντιγραφή, παρουσίαση ή πώληση του προϊόντος στο διαδίκτυο ή

με οποιοδήποτε άλλο τρόπο τόσο στο σύνολό του όσο και αποσπασματικά

απαγορεύτται αυστηρά. Κάθε αρχείο του παρόντος ιστότοπου αποτελεί πνευματική

ιδιοκτησία του ιστότοπου και της Σπυροπούλου Δήμητρας, καθώς διατίθεται με άδεια

Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές.

CREDITS

Για περισσότερο υλικό πατήστε εδώ... 

http://playgroundlearning.weebly.com/
mailto:dozylady@gmail.com
http://www.kimberlygeswein.com/
http://www.kimberlygeswein.com/
http://www.aka-acid.com/
http://www.aka-acid.com/
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Krista-Wallden-Creative-Clips
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Krista-Wallden-Creative-Clips
https://www.teacherspayteachers.com/Store/P4-Clips-Trioriginals
https://www.teacherspayteachers.com/Store/P4-Clips-Trioriginals

