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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…

Περιγραφή προσώπου

 ποιο είναι το πρόσωπο που θα περιγράψω

Στη θεματική πρόταση γράφω:

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

 για τον χαρακτήρα και τη συμπεριφορά του
 για τα θετικά και αρνητικά του στοιχεία

Στις λεπτομέρειες γράφω:

 την γενική εντύπωση που προκαλεί
 τα συναισθήματά μου για αυτόν

Στην κατακλείδα γράφω:

Μη ξεχνάς τα επίθετα!
Να, δες!

Η Μαρία είναι ψηλή, έχει 
μακριά μαλλιά και καφέ

μάτια!
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