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Φτιάχνω τη δική μου παράγραφο

Τι είναι η παράγραφος;
Η παράγραφος είναι το βασικότερο μέρος ενός κειμένου.
Έχει αρχή, μέση και τέλος. Η παράγραφος είναι πολλές
προτάσεις μαζί που έχουν το ίδιο θέμα.

Παράδειγμα παραγράφου
Το κατοικίδιό μου είναι το σκυλάκι μου. Το σκυλάκι μου

το λένε Ρούντι και είναι εφτά χρονών. Είναι μεγαλόσωμο,
έχει καφέ και μαύρο τρίχωμα. Είναι πολύ παιχνιδιάρικο και
του αρέσει να τρώει τα παπούτσια μου. Το αγαπώ τόσο
πολύ και θέλω να περνάμε όμορφες στιγμές μαζί.

Τα τρία βασικά στοιχεία της παραγράφου:
Η παράγραφος χωρίζεται σε τρία βασικά μέρη. 
Ας τα δούμε:

1. Αρχή (θεματική πρόταση)
Είναι η πρώτη πρόταση της παραγράφου και σε αυτή 
γράφουμε το βασικό θέμα.

2. Μέση (πληροφορίες για το θέμα)
Είναι οι προτάσεις που ακολουθούν και μας δίνουν 
περισσότερες πληροφορίες για το θέμα. (Πώς; Πού; Γιατί;)

3. Τέλος (κατακλείδα)
Είναι η τελευταία πρόταση της παραγράφου. 
Είναι ένα συμπέρασμα ή μια πρόταση που μας 
οδηγεί στην επόμενη παράγραφο.

Να, η παράγραφός μου!
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