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Έτσι περιγράφεται επιστηµονικά ένα ζώο. Αυτή η περιγραφή απαιτεί ειδικές γνώσεις. 

 

Όταν όµως θέλουµε να περιγράψουµε ένα ζώο δικό µας ή κάποιο που έχουµε γνωρίσει και 

έχουµε µια ιδιαίτερη σχέση µαζί του, τότε µπορούµε να πούµε ότι ξέρουµε από τα παραπάνω και 

τα εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σηµείωση: 

Όταν περιγράφουµε ένα ζώο µε επιστηµονικό τρόπο, χρησιµο-

ποιούµε ρήµατα σε γ΄ πρόσωπο ενικού ή πληθυντικού. 

 

• Το είδος και την οικογένεια που ανήκει. 

• Την εξωτερική του εµφάνιση. 

• Το περιβάλλον του (πού ζει, πώς τρέφεται…). 

• Το χαρακτήρα του (προτερήµατα, ελαττώµατα). 

• Τις συνήθειές του. 

• Τη διάρκεια ζωής. 

• Τη σχέση του µε τον άνθρωπο (ωφέλειες ή ζη-

µιές που προκαλεί στον άνθρωπο, µύθους, θρύ-

λους ή παραδόσεις σχετικές). 

Για να περιγράψουµε ένα 

ζώο, αναφέρουµε… 

 

• Το όνοµα του ζώου και την ηλικία του. 

• Πότε και πώς το αποκτήσαµε. 

• Πώς περνάµε µαζί του. 

• Ένα περιστατικό που ζήσαµε µαζί του. 

• Συναισθήµατα και σκέψεις µας. 

Η καµηλοπάρδαλη είναι 
το πιο ψηλό ζώο της ξη-
ράς. Τα διάφορα είδη της 
καµηλοπάρδαλης ζουν 
διασκορπισµένα στην 
Αφρική και ξεχωρίζουν 
από τα διαφορετικά σχέ-

δια στο τρίχωµά τους… 
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Όταν περιγράφουµε ένα δικό µας ζώο ή κάποιο µε το οποίο 

συνδεόµαστε προσωπικά, τότε µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ρή-

µατα σε α΄ πρόσωπο ενικού ή πληθυντικού. 

 

 

 

Όπως σε όλες τις περιγραφές, έτσι και στην περιγραφή ενός ζώου δεν ξεχνάµε 

τα επίθετα, που είναι πολύ σηµαντικά, γιατί µε αυτά θα περιγράψουµε το χαρα-

κτήρα του. 

 

Όλα τα παραπάνω στοιχεία µιας περιγραφής δεν είναι δεσµευτικά. Δε σηµαίνει ότι πρέπει να 

τα χρησιµοποιήσουµε όλα. Μπορούµε να κάνουµε µια επιλογή ανάλογα µε το τι γνωρίζουµε ή µε 

το τι θέλουµε να τονίσουµε κάθε φορά. 

Πρώτη φορά βρισκόµουν 
σε βαπόρι. […] Μαζί τα-
ξίδευε όλη η οικογένεια. 
Μα ιδιαίτερη γνωριµία 
είχα µε το Λουκά και τις 
δίδυµες Άννα και Λίζα, τα 
τρία µικρότερα παιδιά του 

αφέντη µου… 


