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Πεοιγοάφω έμα κτίοιξ πξυ μξυ αοέσει  

Όηαλ ζέινπκε λα πεξηγξάςνπκε έλα θηίζκα, ζηόρνο είλαη λα δώζνπκε ζηνλ 

αλαγλώζηε ηνπ θεηκέλνπ λα θαηαιάβεη πσο αθξηβώο είλαη ην θηίζκα, ζαλ λα ην βιέπεη. 

Γηα απηό, αλαθέξνπκε κε ιεπηνκέξεηα ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Αξρίδνπκε από 

ηα γεληθά θαη πξνρσξάκε ζηα εηδηθά. 

 

Βασικά στοιχεία για να περιγράψουμε ένα κτίσμα: 

Ποια είναι η ιστορία του;  Πότε χτίστηκε; Από ποιον; Για ποιο 

λόγο; 

Πώς χρησιμοποιείται; 

 

Ποια είναι η σημασία του για την 

κοινωνία; 

Π.χ. κατοικία, μουσείο, δημόσιο κτίριο, 

σχολείο, μνημείο κλπ. 

Π.χ. εκπαίδευση, τουρισμός, ομορφιά 

κλπ. 

Ποια συναισθήματα σου γεννιούνται;  Αγάπη, συγκίνηση, δέος, σεβασμός, 

νοσταλγία, λύπη , μελαγχολία κλπ (να 

εξηγήσεις και γιατί) 
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ΠΡΟΟΧΗ 

Όηαλ πεξηγξάθνπκε έλα θηίζκα ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνύκε Ενεστώτα.  

Παξάδεηγκα: Έρεη κεγάια παξάζπξα θαη κπνξείο λα ραδεύεηο αλελόριεηνο ηε ζέα ζηνλ 

θήπν. 

Όκσο όηαλ κηιάκε γηα ηελ ηζηνξία ηνπ θηηξίνπ, ρξεζηκνπνηνύκε Αόριστο ή 

Παρατατικό γηαηί κηιάκε γηα θάηη πνπ έγηλε ζην παξειζόλ. 

Παξάδεηγκα : Χηίζηεθε ην 1990 θαη έπαημε ζπνπδαίν ξόιν ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 

παηδηώλ. 

 

 

 

Χοήσιμξ λενιλόγιξ 

επηζθέπηεο, νηθνδόκεκα,  

ζαπκαζκόο, θηίζκα,  

κεγαιεηώδεο, επηβιεηηθόο,  

ζεκλόο, ιηηόο, ιακπξόο,  

επηβιεηηθόο, αιιηώηηθνο,  

ζπνπδαίνο, αμηόινγνο,  

εμαίξεηνο, αθαηνίθεηνο,  

νγθώδεο, ηξαλόο 
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 εογασια

Με βάζε ην παξαπάλσ πηλαθάθη, γξάςε κηα κηθξή έθζεζε γηα έλα θηίξην πνπ ζνπ 

αξέζεη ή ζνπ έθαλε εληύπσζε. Καιό ζα ήηαλ, πξηλ μεθηλήζεηο λα γξάθεηο λα θηηάμεηο 

θαη έλα δηθό ζνπ πηλαθάθη κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεζαη. 

 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



 

εξάντας | σχολική μελέτη | δημιουργική γραφή | ρομποτική  

ασκληπιού 41 | 41222 | λάρισα | 2411810173 | infoexadas@gmail.com 

4 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 


