
εκπαιδευτική αφίσα
ΓΛΩΣΣΑ

γραμματική
Τοπικά επιρρήματα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ



Για να επικοινωνήσουμε 
καλύτερα με τους γύρω μας 

χρησιμοποιούμε στον 
προφορικό και στον γραπτό 

λόγο μας κάποιες μικρές 
άκλιτες λέξεις που λέγονται 
επιρρήματα! Μία κατηγορία 

επιρρημάτων είναι τα τοπικά. 
Πρόκειται για λέξεις που 

φανερώνουν τον τόπο, το πού 
της πράξης που υποδηλώνει 

το ρήμα.

w w w . t h r a n i a . c o m

επιρρήματα
τοπικά

πού, εδώ, εκεί, πέρα, 
μακριά, κοντά, σιμά, 

δίπλα, μέσα, πάνω, κάτω, 
απέναντι, παντού, κάπου, 

πουθενά, ψηλά, χαμηλά, 
δεξιά, αριστερά, πλάι, 
γύρω, έξω, μεταξύ, 
αναμεταξύ, μπροστά, 
μπρος, πίσω, βόρεια, 
νότια, ανατολικά, 

δυτικά, χάμω
κι άλλα... 



του υλικού
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Όλο το περιεχόμενο του 
www.thrania.com στο οποίο 

περιλαμβάνονται ηλεκτρονικά σχολικά 
βοηθήματα στην υπηρεσία flipsnack, 
εκπαιδευτικά βίντεο στην υπηρεσία 

Youtube, φύλλα εργασίας σε μορφή pdf, 
εκπαιδευτικές αφίσες σε μορφή pdf,  τα 
.pdf στην κατηγορία συμπληρωματικό 
υλικό και τα κείμενα στην κατηγορία με 

τις δραστηριότητες, αποτελούν 
πνευματική ιδιοκτησία του διαδικτυακού 

τόπου και της Μπέσιου Χριστίνας. 
Συνεπώς, κανένα από αυτά 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
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Για να επικοινωνήσουμε καλύτερα με τους γύρω μας χρησιμοποιούμε στον προφορικό και στον γραπτό λόγο μας κάποιες μικρές άκλιτες λέξεις που λέγονται επιρρήματα! Μία κατηγορία επιρρημάτων είναι τα τοπικά. Πρόκειται για λέξεις που φανερώνουν τον τόπο, το πού της πράξης που υποδηλώνει το ρήμα.

w w w . t h r a n i a . c o m

επιρρήματα

τοπικά



πού, εδώ, εκεί, πέρα, μακριά, κοντά, σιμά, δίπλα, μέσα, πάνω, κάτω, απέναντι, παντού, κάπου, πουθενά, ψηλά, χαμηλά, δεξιά, αριστερά, πλάι, γύρω, έξω, μεταξύ, αναμεταξύ, μπροστά, μπρος, πίσω, βόρεια, νότια, ανατολικά, δυτικά, χάμω

κι άλλα... 
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του υλικού

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ



Όλο το περιεχόμενο του www.thrania.com στο οποίο περιλαμβάνονται ηλεκτρονικά σχολικά βοηθήματα στην υπηρεσία flipsnack, εκπαιδευτικά βίντεο στην υπηρεσία Youtube, φύλλα εργασίας σε μορφή pdf, εκπαιδευτικές αφίσες σε μορφή pdf,  τα .pdf στην κατηγορία συμπληρωματικό υλικό και τα κείμενα στην κατηγορία με τις δραστηριότητες, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του διαδικτυακού τόπου και της Μπέσιου Χριστίνας. Συνεπώς, κανένα από αυτά 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
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