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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΟΡΜΗΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

Τελικά, το ψάρεμα δεν είναι τόσο εύκολο όσο νομίζετε… 

Αν ήμουν ψάρι, …. 

Για πρώτη φορά είμαι χαρούμενος/η που… 

Τσάντα στο σχολείο σημαίνει… 

Σήμερα είναι σπουδαία μέρα για μένα… 

Περίεργα πράγματα συνέβησαν εκείνο το βράδυ…. 

Η φύση είναι θαυμαστή!... 

Τραγουδάει γλυκά σαν αηδόνι…  

Αν ήμουν το νερό… 

Ξεδιψώ όταν… 

Έτσι όπως πάμε θα πούμε το νερό νεράκι… 

Έχω καιρό να δω σκουπίδια στους δρόμους… 

Ξανά και ξανά… 

Αν μια πλαστική σακούλα βρεθεί στη θάλασσα… 

Κυκλοφοριακή αγωγή σημαίνει… 

Το φανάρι άναψε πράσινο… 

Ξαφνικά χτύπησε το κουδούνι….. 

Έτσι άρχισε η περιπέτειά μας… 

Δίκιο είχε, αλλά εγώ… 

Α, η αλήθεια να λέγεται…. 

Είμαι η ελιά… 

Ποτέ δεν φτάνω στην ώρα μου… 

Μου αρέσει να διαβάζω…. 

Και περνούσα ωραία τον καιρό μου… 

Τίποτα δεν μας χαρίζεται στη ζωή… 
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Άλλαξα γνώμη μόλις… 

Επικοινωνώ όταν… 

Δεν λογαριάζω τίποτα όταν… 

Όλοι κάνουμε λάθη… 

Όλου του κόσμου τα παιδιά… 

Έχω δικαίωμα να… 

Το διαδίκτυο είναι… 

Μέρα με τη μέρα…. 

Ο χρόνος κυλάει παράξενα… 

Οικογένεια … 

Ας φροντίζουμε όλοι για… 

Κάθε πόρτα κι ένας φίλος... 

Πολιτισμός… 

Δεν μου αρέσουν οι άνθρωποι που 

ανακατώνονται στις δουλειές των άλλων… 

Μα μήπως έφταιγα εγώ; ... 

Αν ήμουν σκύλος… 

Εμένα, αν με ρωτήσεις, μ’ αρέσουν περισσότερο οι γάτες… 

Φίλος είναι… 

Έπρεπε να περιμένω ως το τέλος… 

Ήμουν ενθουσιασμένος / η… 

Αν ήμουν βιβλίο…. 

Αγαπώ το διάβασμα… 

Το φως των βιβλίων δεν σβήνει ποτέ… 

Συνηθίζω να ονειρεύομαι… 

Αν η Ατλαντίδα δεν είχε χαθεί… 
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Αν ταξίδευα στο χρόνο… 

Αν συναντούσα τον Περικλή… 

Συνηθίζω να παίζω με… 

Εμείς τα παιδιά δεν θέλουμε τον πόλεμο… 

Οι γονείς του λένε γι’αυτόν ότι έχει μυαλό ξυράφι… 

Για μένα, ο χρόνος σταματάει όταν… 

Τηλεόραση … 

Σκέφτομαι ν α βγάλω την τηλεόραση από την πρίζα… 

Όταν δεν βλέπω τηλεόραση… 

Αν ήμουν διαφήμιση, σίγουρα θα διαφήμιζα…. 

Δεν επηρεάζομαι από τις διαφημίσεις… 

Το αγαπημένο μου άθλημα είναι… 

Μεγαλώνω με ένα και μόνο όνειρο… 

Από τον παππού μου θυμάμαι πολλά πράγματα… 

Ήξερα ότι αργά ή γρήγορα θα γύριζε πίσω… 

Το σπίτι μου… 

Ποιος άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα;  

Πολυκατοικία… 

Οι αυτόχθονες λαοί έχουν σχεδόν εξαφανιστεί… 

Το πρόβλημα που με απασχολεί είναι… 

Πρόσφυγας… 

Αν ήμουν φωτογραφική μηχανή… 

Οι υπολογιστές είναι οι καλύτεροι φίλοι των παιδιών… 

Οι μηχανές βοηθούν πάντα τους ανθρώπους… 

Παιδιά μόνα στο σπίτι!... 

Κάπου κάπου συνηθίζω να…. 
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Μητέρα… 

Η μαμά μου είναι ξεχωριστή… 

Οι παιδικές κατασκηνώσεις είναι ιδανικό μέρος διακοπών… 

Αν ζούσα σε άλλη εποχή, η ζωή μου… 

Αν και είμαι ακόμα μικρός/ή, πιστεύω ότι το πιο σημαντικό σε μια οικογένεια είναι… 


