
Το αγαπημένο μου «Σπιτάκι κήπου»



1η Παράγραφος: Πώς έφτασε στα
χέρια μου, πώς το απέκτησα.

Το αγαπημένο μου παιχνίδι είναι ένα σπιτάκι κήπου
που μου το χάρισε η νονά μου στην ονομαστική μου
γιορτή, πέρσι στις 6 Δεκεμβρίου. Πρέπει να σας πω ότι η
νονά μου είναι η καλύτερη του κόσμου! Ξέρει πάντα τι
χρειάζομαι και μου φέρνει το καλύτερο και το πιο ωραίο.



2η Παράγραφος: Γιατί είναι το
αγαπημένο μου;

Όλα τα παιχνίδια μου είναι εξαιρετικά και
διαλεγμένα με γούστο. Το σπιτάκι του κήπου
όμως το ξεχωρίζω, γιατί μου προσφέρει πιο
μεγάλη ευχαρίστηση από τα υπόλοιπα: Μου
επιτρέπει να ξεφεύγω από τους τέσσερις
τοίχους του δωματίου μου, να βγαίνω στον
καταπράσινο κήπο μου και να φαντάζομαι ότι
είμαι ένας ενήλικας στον περίεργο κόσμο των
μεγάλων.



3η Παράγραφος: Ξεκινώ την περιγραφή του από
πάνω μέχρι κάτω (με τάξη) χρησιμοποιώντας
επίθετα και παρομοιώσεις.

Καταρχήν είναι φτιαγμένο με πλαστική ύλη
στο σχήμα του κύβου. Ψηλά θα δεις μια
κεραμιδένια κατακόκκινη στέγη κι ολόγυρα
καταπράσινους τοίχους διακοσμημένους με
πολύχρωμα λουλούδια της άνοιξης, μικρά
πουλιά και χαριτωμένες πεταλουδίτσες. Φυσικά
δε λείπουν τα μεγάλα παράθυρα, ένα για κάθε
τοίχο. Και βέβαια μια ψηλή πόρτα εισόδου που
στο επάνω μέρος της είναι σαν τόξο.



4η Παράγραφος: Μιλώ για τις ώρες του 
παιχνιδιού. 

Συνήθως καλώ τους φίλους μου το
Σαββατοκύριακο και απολαμβάνουμε τον χυμό
και το ποπ κορν μας στο εσωτερικό του.
Συζητάμε, λέμε αστεία, γελάμε, σχολιάζουμε
περιστατικά από τη σχολική μας ζωή και γενικά
δεν καταλαβαίνουμε πώς περνά η ώρα. Τη
διαλύουμε, όμως, την παρεούλα μας λίγο πριν
σκοτεινιάσει.



5η – 6η Παράγραφος: Ποιο άλλο παιχνίδι 
θα ήθελα να αποκτήσω σύντομα;

Η αλήθεια είναι, όπως ίσως έχετε καταλάβει,
ότι υπάρχει ένα πρακτικό πρόβλημα στο σπιτικό
μου και αφορά στον φωτισμό. Μια καλή λύση
θα ήταν να αποκτήσει, με κάποια δωρεά
ασφαλώς, ένα ηλιακό φωτιστικό.

Έτσι δε θα ζημιώνουμε το περιβάλλον, που
είναι το μεγάλο μας σπίτι, και θα
διασκεδάζουμε στο εσωτερικό του για
περισσότερο χρόνο.


