
Εκπαιδευτική αφίσα



περιγράφω ένα αντικείμενο

Στον πρόλογο γράφω…
• ποιο είναι το αντικείμενο
• πού και πότε το απέκτησα ή το είδα
• πού βρίσκεται

Στο κύριο θέμα γράφω…
• γενική εντύπωση αντικειμένου
• χαρακτηριστικά σχήματος (χρώμα, σχήμα, κλπ)
• πού και πώς χρησιμοποιείται
• πώς και πού κατασκευάζεται
• πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
• περιστατικά με αυτό

Στον επίλογο γράφω…
• συναισθήματα
• σκέψεις
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Όροι χρήσης του παρόντος ηλεκτρονικού αρχείου

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.

Επιτρέπεται σε άλλους διαδικτυακούς τόπους ΜΟΝΟ η 
αποσπασματική αναδημοσίευση εκπαιδευτικού 

υλικού/αρχείου, με την προϋπόθεση να συνοδεύονται και 
από τους σχετικούς υπερσυνδέσμους που ανακατευθύνουν 
στο www.thrania.com. Το υλικό διατίθεται αφιλοκερδώς για μη 

εμπορική προσωπική χρήση.





Εκπαιδευτική αφίσα

Παραγωγή λόγου

Πώς περιγράφω ένα αντικείμενο;
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περιγράφω ένα αντικείμενο

Στον πρόλογο γράφω…

ποιο είναι το αντικείμενο

πού και πότε το απέκτησα ή το είδα

πού βρίσκεται

Στο κύριο θέμα γράφω…

γενική εντύπωση αντικειμένου

χαρακτηριστικά σχήματος (χρώμα, σχήμα, κλπ)

πού και πώς χρησιμοποιείται

πώς και πού κατασκευάζεται

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

περιστατικά με αυτό

Στον επίλογο γράφω…

συναισθήματα

σκέψεις



Χρησιμοποιώ πολλά επίθετα για να δώσω στον αναγνώστη όσο γίνεται περισσότερες λεπτομέρειες για το αντικείμενο.

www.thrania.com





Το αντικείμενο που θέλω να περιγράψω εγώ είναι η φωτογραφική μου κάμερα. Το δικό σου;
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Όροι χρήσης του παρόντος ηλεκτρονικού αρχείου



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.



Επιτρέπεται σε άλλους διαδικτυακούς τόπους ΜΟΝΟ η αποσπασματική αναδημοσίευση εκπαιδευτικού υλικού/αρχείου, με την προϋπόθεση να συνοδεύονται και από τους σχετικούς υπερσυνδέσμους που ανακατευθύνουν στο www.thrania.com. Το υλικό διατίθεται αφιλοκερδώς για μη εμπορική προσωπική χρήση.
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