11ο ∆ημοτικό Σχολείο Βύρωνα
Τάξη Ε’2
∆ασκάλα: Σύλα Τσέκου

ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ – ΦΡΑΣΕΙΣ
1.

Για να εισαγάγουμε την άποψή μας.
Κατά τη γνώμη μου…
Κατά την άποψή μου…
Πιστεύω ότι…
Νομίζω ότι…
Υποστηρίζω ότι…
Έχω την άποψη ότι…

η μόλυνση του περιβάλλοντος είναι το
σημαντικότερο πρόβλημα του πλανήτη
μας.

Έχω τη γνώμη ότι…
Είμαι σίγουρος/η ότι…
Έχω πειστεί, (είμαι πεπεισμένος/η) ότι…

2.

Για να εισαγάγουμε μια σειρά από επιχειρήματα.
Κατ’ αρχάς,…
∆ευτερευόντως,…
Τέλος,…

3.

θα αναφερθώ στις επιπτώσεις
από το φαινόμενο του
θερμοκηπίου.

Για να προσθέσουμε επιχειρήματα.
Ακόμα,…
Περαιτέρω,…
Επίσης,…

η εξαφάνιση ορισμένων ειδών
από τον πλανήτη πρέπει να μας
απασχολήσει σοβαρά.

Εκτός από αυτό,…

4.
Τα σημαντικότερα
προβλήματα
δημιουργούνται…

Για να εκφράσουμε την αιτία.
εξαιτίας του γεγονότος ότι…
επειδή…
οφείλεται σε…(στο ότι)

Το γεγονός αυτό

5.

για να εκφράσουμε αποτέλεσμα.
Γι αυτό το λόγο…
Συνεπώς,…
Άρα,…
Ως αποτέλεσμα,…

οι άνθρωποι δεν εκτιμούν το
περιβάλλον που κληρονόμησαν από
τους προγόνους τους.

Ως συνέπεια (έχει)…
Κατά συνέπεια,

6.

για να δώσουμε έμφαση.
Φυσικά,…
Προφανώς,
Αναμφισβήτητα,…
Χωρίς αμφιβολία…

το θέμα πρέπει να μας προβληματίσει.

Οπωσδήποτε …
Γίνεται ξεκάθαρο ότι…

7.

για να δώσουμε παραδείγματα.
Για παράδειγμα…

αναφέρω την περίπτωση του
πυρηνικού ατυχήματος στο
Τσερνομπίλ.

…, τέτοιο όπως…
…, όπως…

8.

για να γενικεύσουμε.
Γενικά,…
Σε γενικές γραμμές…
Συνολικά,…

9.

θα λέγαμε ότι το πρόβλημα δεν
αντιμετωπίζεται όπως θα έπρεπε.

για να δηλώσουμε ότι κάτι είναι κατά ένα μέρος αλήθεια.
Κατά κάποιο τρόπο…
Μέχρι ένα βαθμό…
Μέχρι ένα σημείο…

10.

για να δηλώσουμε αντίθεση απόψεων.
Παρ’ όλο που….
Παρ’ όλα αυτά…
Αν και…
Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι…
Πάντως,…
Μολονότι…

αυτό είναι σωστό.

11.

για να δηλώσουμε τις απόψεις άλλων.
Πιστεύεται ότι…
Μερικοί πιστεύουν ότι…

χρειάζεται να ληφθούν
αποφασιστικά μέτρα.

Είναι γενικά αποδεκτό ότι…

12.

για να συνοψίσουμε .
Συμπερασματικά,…
Για να συνοψίσουμε,…
Για όλους τους παραπάνω λόγους…
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω…
Τελικά…

13.

για να αναφέρουμε.
αναφορικά με…
σχετικά με…
σε σχέση με…
σε ό,τι αφορά …

θα λέγαμε ότι….

