
εκπαιδευτική αφίσα
Πώς γράφουμε μία επιστολή;



Bonjour!

Να, η επιστολή 
που έστειλα 

στον φίλο μου 
στο Παρίσι!

Αποστόλης

Παραληπτίξ

Αγαπημένε μου φίλε,

Αθήνα, 8/12/2015

Σου στέλνω αυτή την επιστολή για να σου ανακοινώσω
πως τα φετινά Χριστούγεννα θα επισκεφθώ το Παρίσι για
διακοπές. Ναι, ναι! Τελικά θα καταφέρω να ξαναέρθω!

Η χαρά μου είναι απερίγραπτη που θα σε ξαναδώ. Οι
γονείς μου με ενημέρωσαν πως θα έρθουμε στις 23
Δεκέμβρη και θα μείνουμε πρώτα στους θείους μας που
μένουν στη Λιόν. Αυτή τη φορά θα επισκεφθούμε το Μουσείο
του Λούβρου και τη Παναγία των Παρισίων. Δεν είχαμε
προλάβει την προηγούμενη φορά. Θα αναχωρήσουμε από το
Παρίσι στις 29 Δεκεμβρίου, οπότε λίγες μέρες πριν θα
έρθουμε σπίτι σου να σε δούμε.

Ανυπομονώ να τα πούμε από κοντά! Για ό,τι νεότερο θα
επικοινωνήσω μαζί σου!

Με αγάπη,
Αποστόλης

προσφώνηση

τόπος & χρόνος

χαιρετισμός

Στο κείμενο της 
επιστολής γράφουμε 

όσα θέλουμε να πούμε 
προσέχοντας το ύφος 

και το λεξιλόγιο με το αν
είναι επίσημο ή 

ανεπίσημο. Δεν ξεχνάμε 
τις παραγράφους! 



όροι χρήσης του υλικού
Όλο το περιεχόμενο του www.thrania.com στο οποίο
περιλαμβάνονται ηλεκτρονικά σχολικά βοηθήματα στην
υπηρεσία flipsnack, εκπαιδευτικά βίντεο στην υπηρεσία
Youtube, φύλλα εργασίας σε μορφή pdf, εκπαιδευτικές αφίσες
σε μορφή pdf, τα .pdf στην κατηγορία συμπληρωματικό υλικό
και τα κείμενα στην κατηγορία με τις δραστηριότητες, αποτελούν
πνευματική ιδιοκτησία του διαδικτυακού τόπου και της Μπέσιου
Χριστίνας. Συνεπώς, κανένα από αυτά δεν μπορεί να
αποτελέσει συνολικά ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης,
διαπραγμάτευσης, τροποποίησης, μετάδοσης ή/ και διανομής με
κάθε τρόπο. Το υλικό του ιστοτόπου διατίθεται με άδεια
Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική
Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές





















εκπαιδευτική αφίσα

Πώς γράφουμε μία επιστολή;
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Bonjour!









Να, η επιστολή που έστειλα στον φίλο μου στο Παρίσι!

Αποστόλης



Παραληπτίξ

Αγαπημένε μου φίλε,

Αθήνα, 8/12/2015

        Σου στέλνω αυτή την επιστολή για να σου ανακοινώσω πως τα φετινά Χριστούγεννα θα επισκεφθώ το Παρίσι για διακοπές.  Ναι, ναι! Τελικά θα καταφέρω να ξαναέρθω!

        Η χαρά μου είναι απερίγραπτη που θα σε ξαναδώ. Οι γονείς μου με ενημέρωσαν πως θα έρθουμε στις 23 Δεκέμβρη και θα μείνουμε πρώτα στους θείους μας που μένουν στη Λιόν. Αυτή τη φορά θα επισκεφθούμε το Μουσείο του Λούβρου και τη Παναγία των Παρισίων. Δεν είχαμε προλάβει την προηγούμενη φορά. Θα αναχωρήσουμε από το Παρίσι στις 29 Δεκεμβρίου, οπότε λίγες μέρες πριν θα έρθουμε σπίτι σου να σε δούμε. 

        Ανυπομονώ να τα πούμε από κοντά! Για ό,τι νεότερο θα επικοινωνήσω μαζί σου!

Με αγάπη,

Αποστόλης



προσφώνηση



τόπος & χρόνος



χαιρετισμός



Στο κείμενο της επιστολής γράφουμε όσα θέλουμε να πούμε προσέχοντας το ύφος και το λεξιλόγιο με το αν είναι επίσημο ή ανεπίσημο. Δεν ξεχνάμε τις παραγράφους! 



























όροι χρήσης του υλικού

Όλο το περιεχόμενο του www.thrania.com στο οποίο περιλαμβάνονται ηλεκτρονικά σχολικά βοηθήματα στην υπηρεσία flipsnack, εκπαιδευτικά βίντεο στην υπηρεσία Youtube, φύλλα εργασίας σε μορφή pdf, εκπαιδευτικές αφίσες σε μορφή pdf,  τα .pdf στην κατηγορία συμπληρωματικό υλικό και τα κείμενα στην κατηγορία με τις δραστηριότητες, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του διαδικτυακού τόπου και της Μπέσιου Χριστίνας. Συνεπώς, κανένα από αυτά δεν μπορεί να αποτελέσει συνολικά ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, διαπραγμάτευσης, τροποποίησης, μετάδοσης ή/ και διανομής με κάθε τρόπο. Το υλικό του ιστοτόπου διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
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