
   
 

Φτιάξε  την 1η παράγραφο 

 Ποιο είναι το σχολείο σου;  

• Πού βρίσκεται;  

• Είναι μεγάλο; 

• Είναι καινούριο;  

• Πότε χτίστηκε:  

Φτιάξε  την 2η παράγραφο  

•   Πώς μοιάζει ή πώς φαίνεται το σχολείο σου όταν το βλέπεις από 

μακριά; 

 Ποιο είναι το πιο εντυπωσιακό στοιχείο στην εξωτερική του εμφάνιση;  

Φτιάξε  την 3η παράγραφο  

• Πώς είναι το εσωτερικό του;(πχ. η διακόσμηση των τοίχων, σκάλες, 

διάδρομοι, κ.α.) 

• Πόσες αίθουσες διδασκαλίας έχει; 

• Η δική σου αίθουσα πού βρίσκεται και πώς είναι;  

• Ποιες άλλες αίθουσες υπάρχουν στο σχολείο σου;(Ξεκίνα πρώτα να 

γράφεις τι υπάρχει στο ισόγειο). 

• Θα προτιμούσες να είχε κάποια άλλη αίθουσα το σχολείο σου;  

  

Φτιάξε  την 4η παράγραφο  

• Τι υπάρχει γύρω από το σχολείο;  

• Πώς είναι η αυλή;(πχ. το σχήμα της, μικρή, μεγάλη) 

• Υπάρχουν δέντρα στην αυλή ;Υπάρχουν 

παγκάκια; Τι άλλο υπάρχει σε αυτή;(πχ. 

γήπεδο μπάσκετ) 

• Tι  κάνουν τα παιδιά στα διαλείμματα; 

Τι σου αρέσει συνήθως να κάνεις την 

ώρα του διαλείμματος; 

  

Φτιάξε  την 5η παράγραφο  

• Τι αισθάνεσαι για το σχολείο σου;  

• Θυμάσαι κάτι(κάποιο περιστατικό) έντονα από τα χρόνια που έζησες σε 

αυτό μέχρι τώρα;  

• Θα ήθελες να αλλάξει κάτι;  

 

 

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΤΑ!!!!!!!!!!!!!! 
 

 

  

Γράφεις προτάσεις  
με νόημα ;  
  

Βάζεις τελεία και  
αρχίζεις έπειτα με  
κεφαλαίο ;  

  



   Χρήσιμο Λεξιλόγιο  

• σχετικά καινούριο,   οι τοίχοι είναι βαμμένοι με   αίθουσες διδασκαλίας,  
 

 ηλεκτρονικών υπολογιστών, κυλικείο, αποθήκες, τουαλέτες, είσοδος, 

βρύσες, αυλή με κάγκελα, όροφος-όροφοι, 

• γραφεία του διευθυντή, του υποδιευθυντή και των δασκάλων, αίθουσα 

πολλαπλών, βιβλιοθήκη, αίθουσα υπολογιστών, γυμναστική,  κάδοι 

ανακύκλωσης, 

• πολύχρωμες, καινούριες κουρτίνες, 

• τεράστια αυλή, παίζω, τα παιδιά διασκεδάζουν, τρέχω, δέντρα  που 

ομορφαίνουν την αυλή και μας χαρίζουν καθαρό οξυγόνο,  αγαπώ το 

σχολείο μου, το νιώθω σαν δεύτερο μου σπίτι.  

• Δεν βλέπω την ώρα να έρθω για να μάθω γράμματα και να δω τους φίλους 

μου!  

• Θα ήθελα να είχε μια παιδική χαρά με παιχνίδια, γήπεδο με γρασίδι, 

περισσότερα παγκάκια, μακάρι, καναπέδες, 

• ψηλά, αριστερά, δεξιά, παντού, εδώ, εκεί, πάνω 

• γεμάτη βιβλία, φωτιστικά, καλοριφέρ, ταβάνι, ψηλά, πάνω, αριστερά, 

κρεμάστρες, μ’ αρέσει πάρα πολύ!, το λατρεύω!, μ’ αρέσει αρκετά αλλά θα 

ήθελα να ήταν, μακάρι να είχε, θα ήταν καλύτερη αν είχαμε, εύχομαι 

 

 

 

 

 

Παιδιά, Καλή επιτυχία!!  
  


