
Σχολικό βοήθημα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ
Πάω τετάρτη και δίνω οδηγίες!



Πάω Τετάρτη και δίνω οδηγίες!
Καλώς ήρθες στις σκέψεις του 
μυαλού μου! Είμαι ο Αριστείδης. 

Αυτή τη στιγμή κάθομαι στο τρίτο 
θρανίο και δίπλα στον Μιχάλη. Η 

δασκάλα μας μας ζήτησε να 
δώσουμε οδηγίες σε έναν 

διανομέα φαγητού για να φέρει 
την παραγγελία σπίτι μας.

Άρα πρέπει να μπω στη θέση του 
για να του δώσω όσο γίνεται πιο 

σαφείς οδηγίες.



όταν δίνουμε οδηγίες:
 είμαστε σαφείς και 

σύντομοι

 χρησιμοποιούμε το ύφος 
και το λεξιλόγιο που 
ταιριάζει ανάλογα με το 
πρόσωπο που 
απευθυνόμαστε

 εξηγούμε βήμα βήμα

 αναφέρουμε στοιχεία 
που θα βοηθήσουν 
ή θα δώσουν λύση σε
τυχόν προβλήματα 

 χρησιμοποιούμε
σχέδια, εικόνες 
ή σύμβολα

προσέχουμε:

Την έγκλιση και τον 
χρόνο των ρημάτων:

οριστική Ενεστώτα
α’ πληθ. πρόσωπο
-> στρίβουμε…

υποτακτική Ενεστώτα 
ή Αορίστου
β’ εν. ή β’ πληθ. πρόσωπο
-> να στρίβεις, να στρίβετε…
-> να στρίψεις, να στρίψετε…

προστακτική Ενεστώτα 
ή Αορίστου
β’ εν. ή β’ πληθ. πρόσωπο
-> στρίβε, στρίβετε…
-> στρίψε, στρίψτε…

δίνω οδηγίες…
Το σπίτι μου βρίσκεται στον 
2ο όροφο της πολυκατοικίας, 
στην οδό Κολοκοτρώνη 23 
στο Χαλάνδρι. Για να 
έρθετε σπίτι μας, όταν 
βγείτε από το κατάστημά 
σας, στρίβετε δεξιά στο
πρώτο σταυροδρόμι. 
Συνεχίζετε ευθεία μέχρι να 
συναντήσετε μία πλατεία. 
Στην πλατεία στρίβετε 
αριστερά και προχωράτε 
ευθεία. Στο αριστερό σας 
χέρι θα δείτε μία παιδική 
χαρά. Περνάτε απέναντι με 
προσοχή τον δρόμο και στο 
τέλος του στρίβετε δεξιά. 
Στην γωνία του δρόμου 
αυτού βρίσκεται η 
πολυκατοικία μας. Χτυπήστε 
το κουδούνι με το όνομα 
Βασιλειάδης.



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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Πάω Τετάρτη και δίνω οδηγίες!

Καλώς ήρθες στις σκέψεις του μυαλού μου! Είμαι ο Αριστείδης. Αυτή τη στιγμή κάθομαι στο τρίτο θρανίο και δίπλα στον Μιχάλη. Η δασκάλα μας μας ζήτησε να δώσουμε οδηγίες σε έναν διανομέα φαγητού για να φέρει την παραγγελία σπίτι μας.

Άρα πρέπει να μπω στη θέση του για να του δώσω όσο γίνεται πιο σαφείς οδηγίες.
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όταν δίνουμε οδηγίες:

είμαστε σαφείς και σύντομοι



χρησιμοποιούμε το ύφος και το λεξιλόγιο που ταιριάζει ανάλογα με το πρόσωπο που απευθυνόμαστε



εξηγούμε βήμα βήμα



αναφέρουμε στοιχεία 

      που θα βοηθήσουν 

      ή θα δώσουν λύση σε

      τυχόν προβλήματα 



  χρησιμοποιούμε

      σχέδια, εικόνες 

      ή σύμβολα







προσέχουμε:



Την έγκλιση και τον χρόνο των ρημάτων:



οριστική Ενεστώτα

α’ πληθ. πρόσωπο

-> στρίβουμε…



υποτακτική Ενεστώτα 

ή Αορίστου

β’ εν. ή β’ πληθ. πρόσωπο

-> να στρίβεις, να στρίβετε…

-> να στρίψεις, να στρίψετε…



προστακτική Ενεστώτα 

ή Αορίστου

β’ εν. ή β’ πληθ. πρόσωπο

-> στρίβε, στρίβετε…

-> στρίψε, στρίψτε…







δίνω οδηγίες…



Το σπίτι μου βρίσκεται στον 2ο όροφο της πολυκατοικίας, στην οδό Κολοκοτρώνη 23 στο Χαλάνδρι. Για να έρθετε σπίτι μας, όταν βγείτε από το κατάστημά σας, στρίβετε δεξιά στο πρώτο σταυροδρόμι. Συνεχίζετε ευθεία μέχρι να συναντήσετε μία πλατεία. Στην πλατεία στρίβετε αριστερά και προχωράτε ευθεία. Στο αριστερό σας χέρι θα δείτε μία παιδική χαρά. Περνάτε απέναντι με προσοχή τον δρόμο και στο τέλος του στρίβετε δεξιά. Στην γωνία του δρόμου αυτού βρίσκεται η πολυκατοικία μας. Χτυπήστε το κουδούνι με το όνομα Βασιλειάδης.
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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







του υλικού
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