
εκπαιδευτική αφίσα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ
Περιγραφή προσώπου



Αν έχεις να περιγράψεις έναν άνθρωπο θα πρέπει να αναφέρεις 
ορισμένες βασικές πληροφορίες για αυτόν. Δες παρακάτω και 
θα σου λυθούν οι απορίες…

Περιγραφή προσώπου

 ποιο είναι το πρόσωπο που θα περιγράψω
 το όνομά του, από πού είναι και πού μένει
 από πού το γνωρίζω

Στον πρόλογο γράφω:

 για την εξωτερική εμφάνισή του 
(ηλικία, ανάστημα, χαρακτηριστικά προσώπου)

 για τον χαρακτήρα και τη συμπεριφορά του
 για τα θετικά και αρνητικά του στοιχεία
 η σχέση μου με το πρόσωπο που περιγράφω

Στο κύριο θέμα γράφω:

 την γενική εντύπωση που προκαλεί
 τα συναισθήματά μου για αυτόν

Στον επίλογο γράφω:

Μη ξεχνάς τα 
επίθετα! Να, δες!

Το αφεντικό μου είναι 
ψηλό, πολύ αδύνατο, 
έχει μεγάλη μύτη και 

καφέ μαλλιά!



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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Αν έχεις να περιγράψεις έναν άνθρωπο θα πρέπει να αναφέρεις ορισμένες βασικές πληροφορίες για αυτόν. Δες παρακάτω και θα σου λυθούν οι απορίες…

www.thrania.com

Περιγραφή προσώπου





ποιο είναι το πρόσωπο που θα περιγράψω

το όνομά του, από πού είναι και πού μένει

από πού το γνωρίζω

Στον πρόλογο γράφω:

για την εξωτερική εμφάνισή του 

       (ηλικία, ανάστημα, χαρακτηριστικά προσώπου)

για τον χαρακτήρα και τη συμπεριφορά του

για τα θετικά και αρνητικά του στοιχεία

η σχέση μου με το πρόσωπο που περιγράφω

Στο κύριο θέμα γράφω:

την γενική εντύπωση που προκαλεί

τα συναισθήματά μου για αυτόν



Στον επίλογο γράφω:





Μη ξεχνάς τα επίθετα! Να, δες!

Το αφεντικό μου είναι ψηλό, πολύ αδύνατο, έχει μεγάλη μύτη και καφέ μαλλιά!
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