
Θέματα Εκθέσεων για το δημοτικό 

1) Μια εκδρομή στη φύση. Αφήγηση (με περιγραφή του μέρους). 

2) Το αγαπημένο μου ζωάκι/ το κατοικίδιό μου. Περιγραφή.  

3) Μια περιπέτεια με τους φίλους μου. Αφήγηση  

4) Πώς μπορώ να προστατέψω το περιβάλλον; Άρθρο 

5) Περιγράφω το σχολείο μου. Περιγραφή 

6) Ο αγαπημένος μου ήρωας. Περιγραφή 

7) Περιγράφω ένα σημαντικό κτίριο στην περιοχή μου. Περιγραφή 

8) Το αγαπημένο μου παιχνίδι. Περιγραφή 

9) Είναι σημαντικό να τρεφόμαστε σωστά και υγιεινά;  Ποιες είναι οι 

διατροφικές σου συνήθειες; Κείμενο επιχειρημάτων 

10) Ο καλύτερος μου φίλος. Περιγραφή 

11) Γράφω ένα γράμμα στον διευθυντή του σχολείου για να τον πείσω να 

βάλει παιχνίδια και παιδική χαρά στην αυλή. Κείμενο 

επιχειρημάτων. 

12) Γράφω μια επιστολή σε όλους τους γονείς που θα τους ζητάω να 

τηρούν τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Κείμενο επιχειρημάτων. 

13) Ποιον τόπο θα ήθελα να επισκεφτώ και γιατί. Περιγραφή 

14) Μια καλή μου πράξη. Αφήγηση 

15) Τα είδη ζώων που έχουν  εξαφανιστεί από τον πλανήτη. Άρθρο 

16) Η πρώτη μου δασκάλα. Περιγραφή 

17) Το αγαπημένο μυ αντικείμενο. Περιγραφή 

18) Τι μπορούμε να κάνουμε για να γίνει καλύτερος ο κόσμος μας; 

Εκφράζω την άποψη μου.  

19) Τι θα ήθελα να αλλάζω στην πόλη που ζω; Κείμενο επιχειρημάτων 

20) Ο τόπος που γεννήθηκα. Περιγραφή 

21) Η γειτονιά μου! Περιγραφή 

22) Τι θα ήθελα να γίνω όταν μεγαλώσω και γιατί; Εκφράζω την άποψη 

μου 

23) Η αγαπημένη μου εποχή. Κείμενο επιχειρημάτων 

24) Αν το δάσος είχε φωνή, τι θα έλεγε το δάσος στους ανθρώπους; 

Κείμενο φαντασίας. 

25) Φτιάξε τη δική σου ιστορία... « Ένα ατύχημα». Αφήγηση 

26) Το αγαπημένο μου άθλημα/ χόμπι. Περιγραφή 

27) Γράφω μια αγγελία για να πουλήσω κάτι. Αγγελία 

28) Γράφω μια αγγελία για να νοικιάσω ένα διαμέρισμα. Αγγελία 

29) Εικόνα: Δημιουργώ μια ιστορία με βάση την εικόνα. Αφήγηση 

30) Ιστορία με σκίτσα. Αφήγηση 

31) Οι παππούδες μου. Αφήγηση & Περιγραφή 

32) Αν ήμουν κυβερνήτης του κόσμου, τι θα άλλαζα; Εκφράζω την 

άποψή μου 



33) Το αγαπημένο μου μουσικό όργανο ή άθλημα. Περιγραφή 

34) Πρέπει να τρέφομαι σωστά και να αθλούμαι; Τι πρέπει να 

αποφεύγω; Γράψε ένα άρθρο. Άρθρο 

35) Περιγράφω μια καθημερινή μου μέρα από το πρωί έως το βράδυ. 

Ημερολόγιο.  

36) Ένα σημαντικό ιστορικό μνημείο. Άρθρο για την εφημερίδα του 

σχολείου. 

37) Μια αξέχαστη εκπαιδευτική εκδρομή. Αφήγηση (με περιγραφή του 

μέρους). 

38) Αν η Γη είχε φωνή, τι θα μας έλεγε... Κείμενο φαντασίας 

39) Κάποιοι συμμαθητές σου ενοχλούν μια γάτα και της πετούν πέτρες. 

Τι θα τους συμβούλευες; Ποια είναι η γνώμη σου; Κείμενο 

επιχειρημάτων 

40) Έχεις πάει κατασκήνωση με τους φίλους σου. Το βράδυ ένας φίλος 

σου σε ξυπνάει....Συνέχισε την ιστορία. Αφήγηση 

41) Η σημασία της ανακύκλωσης. Γράψε ένα άρθρο.  

42) Οι διαφημίσεις. Αναφέρω τη γνώμη μου για τις διαφημίσεις. Άρθρο 

43) Φτιάξε μια δική σου διαφήμιση. 

44) Μια δυσάρεστη εμπειρία που θέλω να ξεχάσω. Αφήγηση 

45) Τηλεόραση. Θετικά και αρνητικά. Άρθρο 

46) Πώς πρέπει να λύνουν οι λαοί τις διαφορές τους, με ειρήνη , 

συζήτηση και διάλογο ή με πόλεμο; Κείμενο επιχειρημάτων 

47) Γράψε ένα γράμμα σε έναν φίλο σου που ζει σε άλλη πόλη. Γράμμα 

48) Το ιντερνέτ και οι δυνατότητες του. Ποια τα πλεονεκτήματα και 

ποιοι οι κίνδυνοι; Άρθρο 

49) Μεταφορικά μέσα. Γράψε ποια είναι και πιο προτιμάς να 

κυκλοφορείς και γιατί. Κείμενο επιχειρημάτων 

50) Τι προτιμάς; Μια ηλιόλουστη μέρα ή μια βροχερή μέρα; Γράψε τη 

γνώμη σου και αιτιολόγησε με επιχειρήματα και παραδείγματα. 

Κείμενο επιχειρημάτων 

51) Παρουσίασε ένα βιβλίο που διάβασες και σου άρεσε πολύ. Γιατί θα 

το πρότεινες στους συμμαθητές σου να το διαβάσουν; 

Βιβλιοπαρουσίαση 

52) Θα προτιμούσες να ζεις στο χωριό ή στη πόλη; Κείμενο 

επιχειρημάτων 

53) Φτιάξε μια ιστορία με την παροιμία «νηστικό αρκούδι δεν χορεύει». 

Αφήγηση 

54) Αξέχαστα γενέθλια. Αφήγηση 

 

 


