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Το Ποτάμι - River Crossing 

 
 

Ηλικία 

Ηλικία 4+ 

Τίτλος 

Τίτλος Το Ποτάμι 

Σκοπός 

Σκοπός Οπτικο-κινητικός συντονισμός και ανάπτυξη κριτικής σκέψης 

Περιγραφή 

Περιγραφή Στο παιχνίδι «Το Ποτάμι» ο παίχτης αναλαμβάνει να οδηγήσει τη βάρκα του μέσα 
στο ποτάμι, που ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας το πέρασμα είναι άλλοτε πιο 
στενό και άλλοτε πιο φαρδύ.  Ο παίχτης-βαρκάρης θα πρέπει όμως να είναι πολύ 
προσεχτικός και να μη ρίξει τη βάρκα του πάνω στα βράχια!!! Για τους πιο 
έμπειρους βαρκάρηδες ο στόχος γίνεται πιο σύνθετος και θα πρέπει να μην 
αφήσουν την αλεπού μαζί με τη πάπια ή την πάπια μαζί με τους σπόρους (ή τα 
αντίστοιχα ζώα ή φαγητά της τροφικής αλυσίδας)  καθώς υπάρχει ο κίνδυνος το 
ένα να εξαφανιστεί από το άλλο. Η σωστή επιλογή σε συνδυασμό με την 
προσεχτική οδήγηση εξασκούν τη λεπτή κινητικότητα, τον οπτικό-κινητικό 
συντονισμό και τις γραφοκινητκές δεξιότητες των παιδιών συμβάλλοντας κατά 
αυτόν τον τρόπο στην ανάπτυξη απαραίτητων δεξιοτήτων για την κατάκτηση της 
γραφής. 
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Μαθηματικά Μπαλόνια – 
Mathloons 

 
 

 Ηλικία 

Ηλικία 4+ 

Τίτλος 

Τίτλος Μαθηματικά Μπαλόνια 

Σκοπός 

Σκοπός Εξάσκηση νοερών υπολογισμών στην +– × ÷ και κλάσματα  έως την 100αδα. 

Περιγραφή 

Περιγραφή Μια από τις πιο βασικές δεξιότητες στα μαθηματικά είναι η ικανότητα για νοερούς 
υπολογισμούς. Με τα «Μαθηματικά Μπαλόνια» τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να 
εξασκηθούν με ευχάριστο τρόπο στην πρόσθεση, την αφαίρεση, τον 
πολλαπλασιασμό, τη διαίρεση και τα κλάσματα μέσα στην 100αδα. Στόχος τους 
είναι να επιλέξουν το σωστό συνδυασμό που αντιπροσωπεύει τον αριθμό-στόχο. Η 
ανατροφοδότηση μέσω κατάλληλων ερεθισμάτων υποστηρίζει όχι μόνο την 
αυτοματοποίηση της γνώσης αλλά και την αυτόνομη μάθηση. Επίσης, μέσα από το 
βασικό μενού επιλογών ο κάθε παίχτης μπορεί να προσαρμόσει το παιχνίδι στο 
κατάλληλο επίπεδο δυσκολίας που μπορεί να ανταπεξέλθει γνωστικά.  

Τι λέτε, είστε έτοιμοι να σκάσουμε μπαλόνια; 

 

  



KINEMS LEARNING GAMES – ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ  

  

KINEMS LEARNING GAMES 6 

 

Αγρότης – Walks 

 
 

Ηλικία 

Ηλικία 4+ 

Τίτλος 

Τίτλος Αγρότης 

Σκοπός 

Σκοπός Οπτικό-κινητικός συντονισμός, οπτικό-χωρικές δεξιότητες, βασικές προ-
μαθηματικές έννοιες 

Περιγραφή 

Περιγραφή Με το παιχνίδι «Ο Αγρότης» κάθε παίχτης έχει τη δυνατότητα να χτίσει και να 
εξελίξει βασικές προ-μαθηματικές έννοιες (πίσω, μπροστά, πάνω, κάτω, δεξιά, 
αριστερά κτλ.), και όχι μόνο, με παιγνιώδη κι ευχάριστο τρόπο. Επιλέγοντας 
διαφορετικές διαδρομές έχει τη δυνατότητα ν’ αλλάξει το βαθμό δυσκολίας του 
παιχνιδιού κάνοντας το έτσι πιο προκλητικό και πιο κοντά στις δικές του 
δυνατότητες. Επίσης, ο Αγρότης, που στόχος του είναι να μαζέψει τη σοδειά του σε 
όσο το δυνατόν πιο σύντομο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα 
προσεκτικός και συγκεντρωμένος στη συλλογή καρπών αποφεύγοντας τα 
απρόσμενα εμπόδια που θα εμφανίζονται μπροστά του! Το παιχνίδι αυτό καλεί τα 
παιδιά να συνδυάσουν ταυτόχρονα πολλές δεξιότητες, όπως την προσοχή τους, 
την ικανότητά τους να συντονίσουν κατάλληλα τις κινήσεις τους στο χώρο και ν’ 
αντιδράσουν άμεσα όταν αυτό απαιτείται. Στο τέλος κάθε παιχνιδιού έχουν τη 
δυνατότητα να ελέγξουν τα λάθη που έκαναν και να δοκιμάσουν να τα 
καταφέρουν καλύτερα, βελτιώνοντας έτσι σταδιακά τις παραπάνω δεξιότητες.  

Είστε έτοιμοι; 
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Μοτίβα στο διάστημα - Space 
Motif 

 
 

Ηλικία 

Ηλικία 4+ 

Τίτλος 

Τίτλος Μοτίβα στο διάστημα 

Σκοπός 

Σκοπός Χωροχρονικές δεξιότητες, κατανόηση της έννοιας της σειροθέτησης και της 
επανάληψης, αντίληψη των μοτίβων με σχήματα και χρώματα. 

Περιγραφή 

Περιγραφή Στο παιχνίδι «Μοτίβα στο διάστημα» πλανήτες και δορυφόροι 
εναλλάσσονται σε διάφορους συνδυασμούς βοηθώντας τα παιδιά να 
καλλιεργήσουν βασικές μαθηματικές έννοιες, να αναπτύξουν τις 
χωροχρονικές τους δεξιότητες και να κατανοήσουν την έννοια της 
σειροθέτησης και της επανάληψης μέσα από τη δημιουργία μοτίβων. Το 
παιχνίδι αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον καθώς την ώρα που οι 
παίχτες μεταφέρουν τα σχήματα τους θα πρέπει να αποφύγουν έγκαιρα 
τους κινδύνους που εμφανίζονται στο γαλαξιακό τους δρόμο, όπως οι 
μαύρες τρύπες. Και όλα αυτά μπορεί να πρέπει να γίνουν σε συγκεκριμένο 
χρόνο! Στο τέλος του παιχνιδιού κάθε παίχτης, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί 
να ξαναδεί τις επιλογές που έκανε και με αυτό τον τρόπο να αντιληφθεί τι 
πρέπει να διορθώσει την επόμενη φορά που θα ξαναπαίξει. Επίσης, για 
κάθε παίχτης μπορεί να επιλεγεί το μοτίβο που ταιριάζει στις δυνατότητές 
του.  

Το παιχνίδι «Μοτίβα στο διάστημα» σε περιμένει να βάλεις τους πλανήτες 
σε σωστή διάταξη. Τι λες θα τα καταφέρεις; 
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Άνοιξε τα ντουλάπια – UnBoxIT 

 
 

Ηλικία 

Ηλικία 4+ 

Τίτλος 

Τίτλος Άνοιξε τα ντουλάπια 

Σκοπός 

Σκοπός Οπτική μνήμη, γλωσσική ανάπτυξη, συγκέντρωση και προσοχή. 

Περιγραφή 

Περιγραφή Τα παιχνίδι «Άνοιξε τα ντουλάπια» είναι ένα πρωτοποριακό  παιχνίδι που εξασκεί 
την οπτική μνήμη με ευχάριστο και μοναδικό τρόπο. Η πρωτοτυπία του έγκειται 
στο γεγονός ότι ταυτόχρονα με την εξάσκηση της μνήμης υποστηρίζεται και η 
γλωσσική καλλιέργεια των παιδιών καθώς ο παίχτης μπορεί να επιλέξει γρήγορα κι 
εύκολα τα αντικείμενα με τα οποία επιθυμεί να παίξει μέσα από μια μεγάλη γκάμα 
διαφορετικών εννοιολογικών κατηγοριών (π.χ. ρούχα, έπιπλα, ζώα, φρούτα, 
καιρικά φαινόμενα κτλ.). Ταυτόχρονα οπτικοί ή/και ακουστικοί διασπαστές 
έρχονται να προκαλέσουν τους «δυνατούς» παίχτες, να δοκιμάσουν τα όρια της 
μνήμης, της προσοχής και της συγκέντρωσης τους με ένα μοναδικό τρόπο. Με τη 
δυνατότητα για διαφορετικούς συνδυασμούς κάθε φορά το παιχνίδι «Άνοιξε τα 
ντουλάπια»  αποκτά ενδιαφέρον χωρίς να κουράζει τους παίχτες του αφού κάθε 
φορά είναι και διαφορετικό από το προηγούμενο. 

Είστε έτοιμοι να βρείτε τα όμοια αντικείμενα που κρύβονται μέσα στα ντουλάπια; 
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Μελωδικό Δένδρο - Melody Tree 

 
 

Ηλικία 

Ηλικία 4+ 

Τίτλος 

Τίτλος Μελωδικό Δένδρο 

Σκοπός 

Σκοπός Ακουστική μνήμη, γλωσσική ανάπτυξη, συγκέντρωση και προσοχή. 

Περιγραφή 

Περιγραφή Το «Μελωδικό Δέντρο» είναι  πολύ κατάλληλο παιχνίδι για τη βελτίωση της 
συγκέντρωσης και της ακουστικής μνήμης των παιδιών με ένα ευχάριστο και 
μοναδικό τρόπο. Το παιδί προσπαθεί να βρει τα ζεύγη ήχων που είναι κρυμμένα σε 
μουσικά κλειδιά τα οποία κρέμονται σε ένα δέντρο – το μελωδικό δένδρο. Το 
παιχνίδι υποστηρίζει με μοναδικό τρόπο τη βελτίωση της ακουστικής μνήμης και 
προσοχής, ταυτόχρονα με τη γλωσσική ανάπτυξη. Οι παίκτες καλούνται να 
αναγνωρίζουν και να θυμηθούν ήχους που είναι ταξινομημένοι σε διαφορετικές 
εννοιολογικές κατηγορίες (π.χ. ζώα, καιρικά φαινόμενα, μουσικά όργανα, μελωδίες 
και ηχητικά μοτίβα, κ.α.), οι οποίες μπορούν εύκολα να επιλεγούν από τον 
δάσκαλο. Ο δάσκαλος αν θέλει μπορεί να εμφανίζει στα παιδιά τις σχετικές εικόνες 
των ήχων που είναι κρυμμένοι στα μελωδικά κλειδιά  του δένδρου, ως μία 
επιπλέον βοήθεια για τα παιδιά. Το «Μελωδικό Δέντρο» είναι ένα παιχνίδι που 
προσφέρει μια συναρπαστική και διασκεδαστική εμπειρία στα παιδιά. 

Είστε έτοιμοι να αναγνωρίσετε και να ταιριάξετε τους κρυμμένους ήχους; Ακούστε 
με προσοχή και καλή τύχη. 
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Ηλικία 

Ηλικία 4+ 

Τίτλος 

Τίτλος Φούσκες 

Σκοπός 

Σκοπός Αμφιπλευρικότητα, γλωσσική ανάπτυξη, συγκέντρωση και προσοχή. 

Περιγραφή 

Περιγραφή 
Το παιχνίδι «Tika Bubble» είναι ένα ευχάριστο παιχνίδι αντιστοίχισης αντικειμένων 

που ταυτόχρονα συμβάλλει στην ανάπτυξη της αμφιπλευρικότητας των δύο άνω 

άκρων. Το παιδί σε ένα κόσμο ινδιάνικης φυλής βλέπει αριστερά και δεξιά ενός 

totem αντικείμενα όπως  χρώμα και φρούτα,  ζώα  με τα σπίτια τους, 

επαγγέλματα, αριθμοί και ποσότητες μέσα σε φούσκες. Πρέπει με τα δυο του 

χέρια να αρπάξει (σφίγγοντας τις γροθιές του) τα ζεύγη με τις φούσκες που 

ταιριάζουν μεταξύ τους. Η πρωτοτυπία του εστιάζεται στο γεγονός ότι μαζί με την 

κινησιολογική άσκηση υποστηρίζεται η νοητική αντίληψη και η γλωσσική 

καλλιέργεια, γύρω από αντικείμενα που το παιδί συναντά καθημερινά. Οι 

διαφορετικοί συνδυασμοί κατηγορίες αντικειμένων δεν το κουράζουν δίνοντας στο 

παιχνίδι διαφορετικές προκλήσεις. Το Tika Bubble είναι ένα παιχνίδι που 

προσφέρει μια συναρπαστική εμπειρία χαράς και μάθησης στα παιδιά.  

Τι λέτε; Πάμε να πιάσουμε με τα δυο μας χέρια τις φούσκες που ταιριάζουν; 

Φούσκες – Tika Bubble 
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Ηλικία 

Ηλικία 4+ 

Τίτλος 

Τίτλος Αυγολέξεις 

Σκοπός 

Σκοπός Γλωσσική ανάπτυξη, δεξιότητες πρώτης γραφής, ανάγνωσης και ορθογραφίας 

Περιγραφή 

Περιγραφή 
Στο παιχνίδι LEXIS τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να παίξουν και να εξοικειωθούν με 

τα γράμματα καθώς προσπαθούν να σχηματίσουν αληθινές λέξεις. Στο εργοστάσιο 

συσκευασίας αυγο-λέξεων όλα είναι έτοιμα και κάθε αυγο-λέξη περιμένει τη 

βοήθεια του παίκτη για να ολοκληρωθεί! Τα παιδιά δημιουργούν αυγο-λέξεις 

διαλέγοντας το σωστό γράμμα, που είναι πάνω σε ένα αυγό, και τοποθετώντας το 

στην κατάλληλη θέση. Πρέπει όμως να προσέξουν πιο γράμμα είναι το σωστό γιατί 

αν κάνουν λάθος επιλογή το αυγό πέφτει και σπάει! Το LEXIS είναι ένα ευχάριστο 

παιχνίδι που οξύνει την αντίληψη των παιδιών και τους εισάγει σε δεξιότητες 

πρώτης γραφής και ανάγνωσης με παιγνιώδη τρόπο. Πάμε να φτιάξουμε τις αυγο-

λέξεις? 

 

Αυγολέξεις – Lexis 
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Ηλικία 

Ηλικία 4+ 

Τίτλος 

Τίτλος Ο Μάγος Bilisius 

Σκοπός 

Σκοπός Οπτική Αντίληψη, πλάγια κίνηση, ταχύτατη αναγνώριση του μεγαλύτερου από δύο 
αριθμητικά σύνολα (subitizing), συγκέντρωση και προσοχή. 

Περιγραφή 

Περιγραφή Το παιχνίδι BILICIUS καλλιεργεί την ικανότητα να διακρίνει ο χρήστης ταχύτατα το 
μεγαλύτερο από δύο  

Το παιδί είναι ένας μάγος ,στέκεται στη μέση του δωματίου και του εμφανίζεται 
ένας γρίφος. Βλέπει ένα σύνολο από κίτρινους και μπλε βόλους και πρέπει 
γρήγορα να αποφασίσει (χωρίς να έχει αρκετό χρόνο για να τους μετρήσει), το 
χρώμα των βόλων που είναι περισσότεροι. Κάνει την επιλογή του, με πλάγια 
κίνηση αριστερά ή δεξιά από την κεντρική θέση που είναι στο αντίστοιχο 
χρωματιστό χαλάκι από το άλλο με την κίνηση του σώματος με την κατάλληλη 
ένδειξη στο πάτωμα! Ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει εάν οι χρωματιστοί βόλοι 
θα έχουν το ίδιο μέγεθος ή όχι, καθώς και το σύνολο των βόλων που θα 
εμφανιστούν. Είναι ένα διασκεδαστικό παιχνίδι που ενισχύει την οπτική αντίληψη 
των παιδιών, προωθεί την ικανότητα να παίρνουν γρήγορες και με αυτοπεποίθηση 
αποφάσεις για την έννοια του «περισσότερα» χωρίς να τα μετρούν. Έτοιμος για να 
γίνεις ένας μάγος και να παίξεις με τους χρωματιστούς βόλους; 

  

Ο Μάγος – Bilisius 
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Ξεκούρδιστο ρολόι – Clockoo 

 
 

Ηλικία 

Ηλικία 4+ 

Τίτλος 

Τίτλος Ξεκούρδιστο ρολόι 

Σκοπός 

Σκοπός Μαθαίνω την ώρα, κυκλικές κινήσεις χεριών, γλωσσική ανάπτυξη, συγκέντρωση 
και προσοχή. 

Περιγραφή 

Περιγραφή To Clockoo είναι ένα παιχνίδι που βοηθά το παιδί να μάθει και να εξασκηθεί πάνω 
στην έννοια της ώρας.  Κουνώντας κυκλικά το χέρι του τοποθετεί τους δείκτες σε 
ένα αναλογικό ρολόι και εξοικειώνεται με το αναλογικό ρολόι. Βλέποντας την ώρα 
σε ένα μικρότερο αναλογικό ή ψηφιακό ρολόι, προσπαθεί να ρυθμίσει την ώρα σε 
ένα ξεκούρδιστο αναλογικό ρολόι. Ο εκπαιδευτής μπορεί να διαλέξει αν το παιδί 
θα εξασκηθεί έχοντας ως ζητούμενο τη μεταφορά της ώρας από αναλογικό σε 
αναλογικό η από ψηφιακό σε αναλογικό.  Επίσης, μπορεί να επιλέξει αν θα 
εξασκηθεί με το «ακριβώς», «και μισή» ή «πεντάλεπτα».  

Υπάρχει ένας κούκος που ελέγχει αν η απάντηση είναι σωστή ή λάθος. Ο δάσκαλος 
μπορεί επίσης να ζητήσει από το παιδί να πει την ώρα που είναι η ζητούμενη ώστε 
να καλλιεργηθεί και η γλωσσική δεξιότητα. 

Είσαι έτοιμος να μετακινήσεις τους δείκτες του ξεκούρδιστου ρολογιού και να 
ακούσεις τον κούκο να σε συγχαίρει; 
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Βατραχολίμνη - Ponder Up 

 

 
 

Ηλικία 

Ηλικία 4+ 

Τίτλος 

Τίτλος Βατραχολίμνη 

Σκοπός 

Σκοπός Σύγκριση αριθμών και ποσοτήτων, πλάγιες κινήσεις, αναπήδηση, συγκέντρωση και 
προσοχή. 

Περιγραφή 

Περιγραφή Το PonderUp είναι ένα διασκεδαστικό παιχνίδι που βοηθά το παιδί να μάθει και να 
εξασκηθεί στη σύγκριση αριθμών και ποσοτήτων κατανοώντας τις έννοιες του 
«μεγαλύτερος από» ή/και «μικρότερος από» "ζυγός" και "μονός". Το παιδί κινεί με 
το σώμα του ένα βατραχάκι σε μία λίμνη, το οποίο με πλάγιους βηματισμούς και 
κατάλληλες αναπηδήσεις επιλέγει και σπάει φούσκες με τη σωστή απάντηση και 
εξοικειώνεται με τη σύγκριση αριθμών και ποσοτήτων. Οι λεκτικές οδηγίες «Βρες 
το μεγαλύτερο», «Βρες το μικρότερο» και "Βρες το ζυγό", "Βρες το μονό" ή 
«Στάσου στη μέση» κατευθύνουν το παιδί να επιλέξει την κίνηση. Ο εκπαιδευτής 
μπορεί να προσαρμόσει το επίπεδο του παιχνιδιού στις ικανότητες του παιδιού και 
να διαλέξει αν το παιδί θα εξασκηθεί στη σύγκριση αριθμών ή ποσοτήτων και σε 
ποιο εύρος αριθμών.  

Δίνεται επιβράβευση από τα τρία βατραχάκια που παρακολουθούν τις επιλογές 
του παιδιού. Αν δοθεί λάθος απάντηση ένα βατραχάκι της λίμνης πηδά στο νερό 
ως ανατροφοδότηση. 

Είσαι έτοιμος να γίνεις το διασκεδαστικό βατραχάκι που πηδά ψηλά για να 
σπάσεις τις φούσκες; 
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Ζυμαράκια – Doffies 

 
Ηλικία 

Ηλικία 4+ 

Τίτλος 

Τίτλος Ζυμαρούληδες 

Σκοπός 

Σκοπός Σειροθέτηση αριθμών, πλάγιες κινήσεις, αναπήδηση, κίνηση καθίσματος, 
κινητικός σχεδιασμός, προσανατολισμός, συγκέντρωση και προσοχή. 

Περιγραφή 

Περιγραφή Οι «Ζυμαρούληδες» είναι ένα διασκεδαστικό παιχνίδι που βοηθάει το παιδί 
να μάθει και να εξασκηθεί στη σειροθέτηση με ακολουθίες αριθμών μέχρι το 
100 και να βελτιώσει τον οπτικο-κινητικό του συντονισμό. Το παιδί κινεί με 
το σώμα του μωβ πλασματάκια – τους Ζυμαρούληδες Doffies - μέσα από 
λαβυρίνθους με πολλαπλές διαδρομές. Κάθε Ζυμαρούλης έχει έναν αριθμό, 
που πρέπει με σωστές κινήσεις να οδηγηθεί από το παιδί από την αρχή ενός 
λαβύρινθου και να τοποθετηθεί στη θέση που του αντιστοιχεί δίπλα σε 
άλλους Ζυμαρούληδες που έχουν κι αυτοί αριθμούς οι οποίοι είναι 
παρατεταγμένοι σύμφωνα με ακολουθίες αριθμών. Για να οδηγηθούν οι 
«Ζυμαρούληδες, το παιδί πρέπει να αναπηδήσει για να πάει μπροστά, να 
βαδίζει με πλάγιο βηματισμό αριστερά ή δεξιά και να πραγματοποιήσει 
βαθύ κάθισμα για κίνησης προς τα πίσω. Ο εκπαιδευτής μπορεί να 
προσαρμόσει το επίπεδο του παιχνιδιού στις ικανότητες του παιδιού και να 
διαλέξει εάν το παιδί θα εξασκηθεί στη σειροθέτηση φυσικών ή δεκαδικών 
αριθμών ή εάν θα σειροθετήσει αριθμούς που απέχουν κατά ένα, δύο τρία, 
τέσσερα κλπ. Επίσης, μπορεί να επιλέξει εάν τα μονοπάτια στο λαβύρινθο 
θα είναι απλά ή περισσότερο πολύπλοκα, με πολλαπλές διαδρομές. 

Δίνεται επιβράβευση από το ζυμαράκι που παίρνει τη σωστή θέση. Αν δοθεί 
λάθος απάντηση, το ζυμαράκι εξαφανίζεται και ξεκινά ένας Ζυμαρούλης από 
την αρχή του λαβύρινθου. 

Είσαι έτοιμος να οδηγήσεις τα μωβ ζυμαράκια στην κατάλληλη θέση 
ακολουθώντας τις σωστές διαδρομές μέσα στο λαβύρινθο; 
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Καραμελοχώρα – YummyPairs 

 

  

Ηλικία 

Ηλικία 4+ 

Τίτλος 

Τίτλος Καραμελοχώρα 

Σκοπός 

Σκοπός Σύνθεση και ανάλυση αριθμών και ποσοτήτων, κινητικός σχεδιασμός, 
συγκέντρωση και προσοχή, αμφίπλευρος συντονισμός 

Περιγραφή 

Περιγραφή Η «Καραμελοχώρα» είναι ένα ευχάριστο παιχνίδι μέσα από το οποίο το παιδί 
εξασκείται στη σύνθεση και ανάλυση αριθμών και ποσοτήτων (ten frames) έως το 
100. Το παιδί επιλέγει ήρωα που θα είναι σε ένα σκηνικό από καραμέλες και 
ζαχαρωτά και προσπαθεί να κατανοήσει πώς γίνεται η σύνθεση και ανάλυση 
αριθμών που αναπαριστώνται είτε με ποσότητες – δεκαδικές σχάρες (ten frames) 
είτε με φυσικούς αριθμούς. Προκειμένου, το παιδί να ενώσει τις σωστές ποσότητες 
και αριθμούς πρέπει με τα δυο του χέρια να επιλέξει τα ζεύγη με τους 
αριθμούς/ποσότητες που ταιριάζουν μεταξύ τους, βελτιώνοντας έτσι τον 
αμφίπλευρο συντονισμό των χεριών. Με τρόπο πρωτότυπο και διασκεδαστικό, το 
παιχνίδι συνδυάζει τη μαθηματική σκέψη και την κινησιολογική άσκηση. Ο 
εκπαιδευτής μπορεί να προσαρμόσει το επίπεδο δυσκολίας του παιχνιδιού στις 
ικανότητες του παιδιού, επιλέγοντας το εύρος των αριθμών (1-100), τη δυσκολία 
στη σύνθεση και αποσύνθεση αυτών και βέβαια στοιχεία του παιχνιδιού όπως 
χρόνος, ζωές, κλπ.  

Πάμε να επιλέξουμε τους σωστούς συνδυασμούς ζαχαρωτών και να συνθέσουμε 
τους αριθμούς; 
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Το Ρακούν που Τρέχει - RuniRoon 
 

 

Ηλικία 

Ηλικία 4+ 

Τίτλος 

Τίτλος Το Ρακούν που Τρέχει 

Σκοπός 

Σκοπός Δεξιότητες αναφορικής επικοινωνίας,  κατανόηση εντολών και λεκτικών μηνυμάτων, 
ανταπόκριση σε εντολές και λεκτικά μηνύματα, ικανότητα σύγκρισης αναγνωριστικών 
χαρακτηριστικών, ταχεία λήψη απόφασης, κινητικός σχεδιασμός προσοχή και 
συγκέντρωση 

Περιγραφή 

Περιγραφή Το «RuniRoon» είναι ένα διασκεδαστικό παιχνίδι τύπου «runner game” που βοηθάει το 
παιδί να εξασκηθεί  σε δεξιότητες κατανόησης εντολών και οδηγιών και να βελτιώσει 
την οπτική του αντίληψη και κινητικό συντονισμό. Το παιδί κινεί δεξιά ή αριστερά με το 
σώμα του τον ήρωα του παιχνιδιού, ο οποίος τρέχει σε διάφορα μονοπάτια με στόχο να 
συλλέξει αντικείμενα σύμφωνα με μία οδηγία-μήνυμα.  Προκειμένου, το παιδί να 
ολοκληρώσει την πίστα, πρέπει να αποφύγει τα λάθος αντικείμενα και τα εμπόδια που 
παρουσιάζονται στη διαδρομή του, ώστε να διατηρήσει τις ζωές και την ενέργειά του. 
Με τρόπο πρωτότυπο και ελκυστικό, το παιχνίδι συνδυάζει την προσοχή στην 
κατανόηση λεκτικών μηνυμάτων και την κινησιολογική άσκηση. 

Ο εκπαιδευτής μπορεί να προσαρμόσει το επίπεδο δυσκολίας του παιχνιδιού στις 
ικανότητες του παιδιού ρυθμίζοντας το επίπεδο δυσκολίας στην ταχύτητα με την οποία 
κινείται ο ήρωας στο μονοπάτι, το αν θα υπάρχει η ρύθμιση για ζωές, τη διάρκεια του 
παιχνιδιού, κοκ. Ακόμα, μπορεί να καθορίσει τον αριθμό και είδος των μηνυμάτων για 
τα αντικείμενα που πρέπει να συλλέξει όπως αντικείμενα που θα διαφέρουν ως προς το 
χρώμα, σχήμα, προσανατολισμό ή ακόμα και μέγεθος αριθμού (για σύγκριση αριθμών). 

Μπορεί, επίσης, να επιλέξει εάν το μήνυμα θα είναι ηχητικό ή οπτικό και το εάν θα 
βρίσκεται σταθερά στην, καλλιεργώντας παράλληλα τη μνημονική του ικανότητα. 

Λοιπόν, τι λες; Είσαι έτοιμος να μαζέψεις τα σωστά αντικείμενα καθώς θα τρέχεις 
γρήγορα στο μονοπάτι; 
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Το Γέτι που πηδά - Yeti Jump 

 
 

Ηλικία 

Ηλικία 4+ 

Τίτλος 

Τίτλος Το Γέτι που πηδά 

Σκοπός 

Σκοπός Ανάπτυξη κριτικής σκέψης με συγκρίσεις μονοδιάστατων μεγεθών (μήκος, ύψος, 
πλάτος) και καλλιέργεια οπτικο-κινητικού συντονισμού και βελτίωση της 
ταχύτητας εκτέλεσης κίνησης πλάγιου βηματισμού (δεξιά ή αριστερά) και 
αναπηδήσεων 

Περιγραφή 

Περιγραφή Στο παιχνίδι «Το Γέτι που πηδά» το παιδί αναλαμβάνει να αποκαλύψει ένα 
μονοπάτι από πάγο πάνω στο οποίο θα οδηγήσει με προσοχή το Γέτι ώστε να 
φύγει από το κεντρικό σημείο που βρίσκεται και να συνεχίσει την πορεία του. Το 
μονοπάτι βρίσκεται πίσω από μία από τις δύο παγωμένες εικόνες όπου υπάρχουν 
αντικείμενα που διαφέρουν ως προς μία σχέση (ψηλότερο, μακρύτερο, πιο παχύ, 
κοκ). Το παιδί πρέπει να επιλέξει το αντικείμενο που ταιριάζει με το μήνυμα 
εμφανίζεται στην οθόνη (π.χ. το πιο ψηλό κτήριο) και με αναπηδήσεις να 
δημιουργήσει το μονοπάτι στην πλευρά της σωστής εικόνας ώστε το Γέτι να 
συνεχίσει την πορεία του. 

Το Γέτι πρέπει να είναι προσεχτικό στην επιλογή της εικόνας γιατί μπορεί να 
γκρεμιστεί! Ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει με ποιους όρους που αφορούν 
συγκρίσεις μονοδιάστατων μεγεθών (μήκος, ύψος, πλάτος) θα κάνει πρακτική 
άσκηση το παιδί  και πόσες αναπηδήσεις απαιτούνται για να σχηματιστεί το 
μονοπάτι (1-3 αναπηδήσεις) για την καλλιέργεια οπτικο-κινητικού συντονισμού και 
ισορροπίας. Πρόκειται για ένα παιχνίδι βελτίωσης της κριτικής σκέψης, ανάπτυξης 
λεξιλογίου που αφορούν συγκρίσεις μεγεθών αντικειμένων, καλλιέργειας 
παρατηρητικότητας και βελτίωσης οπτικο-κινητικού συντονισμού, της ταχύτητας 
εκτέλεσης κίνησης πλάγιου βηματισμού (δεξιά ή αριστερά) και αναπηδήσεων. 

Είσαι έτοιμος να βρεις το μονοπάτι και να οδηγήσεις το Γέτι στους πάγους; 
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Το μελωδικό πνεύμα - Seishin 

    

 

Ηλικία 

Ηλικία 4+ 

Τίτλος 

Τίτλος Το μελωδικό πνεύμα 

Σκοπός 

Σκοπός Οπτικό - κινητικός συντονισμός, αισθητηριακή ολοκλήρωση, κοινωνικοποίηση, 
ανακούφιση από ένταση και πίεση. 

Περιγραφή 

Περιγραφή Το παιχνίδι «Μελωδικό πνεύμα» έχει ως στόχο τη διέγερση των αισθήσεων και 
επιτρέπει την ελεύθερη αλληλεπίδραση κίνηση για παραγωγή μελωδίας χωρίς την 
απαίτηση να ακολουθήσουν τα παιδιά κανόνες, να πραγματοποιήσουν γνωστικές 
ασκήσεις. 

Παρέχει τη δυνατότητα της κοινωνικοποίησης για έως και τρία παιδιά που 
μπορούν ταυτόχρονα να αλληλεπιδρούν με τα χέρια τους και να χτυπούν μουσικές 
χορδές ώστε να παράγουν μελωδίες. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να τροποποιήσει το 
σκηνικό, έτσι ώστε να εμφανίζονται 1 έως 3 σειρές μουσικών χορδών επιλέγοντας 
έτσι τον αριθμό των οπτικοακουστικών ερεθισμάτων. Ο απώτερος στόχος είναι να 
προωθήσει την αίσθηση της απόλαυσης σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο και μια 
ανακούφιση από την ένταση και την πίεση, με συνέπεια την βελτίωση στη γενική 
συμπεριφορά ενός παιδιού. Αυτό το παιχνίδι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως 
ένα εισαγωγικό δραστηριότητα για τα παιδιά να κατανοήσουν την αλληλεπίδραση 
κίνηση με βάση. 

Είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε μελωδίες; 
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Εκρήξεις σε λατομείο - Quarry Bam 

   
 

Ηλικία 

Ηλικία 4+ 

Τίτλος 

Τίτλος Εκρήξεις σε λατομείο 

Σκοπός 

Σκοπός Πρακτική σε απαντήσεις Ναι/Όχι σχετικά με τα συναισθήματα, το χωρικό 
προσανατολισμό των σχημάτων, την επίλυση ασκήσεων για τις ιδιότητες σε 
μαθηματικές πράξεις,  μέσω συμμετρικών κινήσεων των χεριών και αμφίπλευρου 
συντονισμού. 

Περιγραφή 

Περιγραφή Το παιχνίδι «Εκρήξεις στο Λατομείο» είναι πολυτροπικό και βοηθά στο να μάθουν 
τα παιδιά να επικοινωνούν, δίνοντας απαντήσεις σε ερωτήσεις τύπου ΝΑΙ/ΟΧΙ, 
κάνοντας ταυτόχρονα συμμετρικές κινήσεις χεριών σε έκταση. Αυξάνει την 
προσοχή του παιδιού στο να απαντά, με απλό τρόπο, σε ερωτήσεις σχετικά με 
αναγνώριση συναισθημάτων, προσανατολισμού σχημάτων στο χώρο, καθώς και 
μαθηματικών πράξεων με τις ιδιότητές τους (όπως προσεταιριστική και 
επιμεριστική ιδιότητα). 

Επιπλέον, το παιδί πρέπει να μετακινήσει με συντονισμένες κινήσεις και των δύο 
χεριών ένα μοχλό για να τον τοποθετήσει στο σωστό πλαίσιο- υποδοχή, 
προκαλώντας έτσι έκρηξη, προάγοντας ταυτόχρονα τον αμφίπλευρο συντονισμό. 

Ο εκπαιδευτικός / θεραπευτής μπορεί να επιλέξει την κατηγορία ερωτήσεων που 
το παιδί θα κληθεί να απαντήσει, δηλαδή συναισθήματα, χωρικό προσανατολισμό 
σχημάτων και ιδιότητες σε  μαθηματικές πράξεις. Έτσι, ο εκπαιδευτικός/ 
θεραπευτής μπορεί να επιτύχει την ενίσχυση στην κατανόηση εννοιών, και την 
καλλιέργεια της γλώσσας της γεωμετρίας. 

Είστε έτοιμοι να κάνετε εκρήξεις; 
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Εσύ Ζωγραφίζεις – U-Paint  
 

 

Ηλικία 

Ηλικία 4+ 

Τίτλος 

Τίτλος Εσύ Ζωγραφίζεις 

Σκοπός 

Σκοπός Συγκέντρωση, αισθητηριακή ολοκλήρωση, οπτική αντίληψη, ανάπτυξη αδρής 
κινητικότητας, συνεργασία, αυτοεκτίμηση, χαλάρωση και μείωση του στρες. 

Περιγραφή 

Περιγραφή Το παιχνίδι "Εσύ Ζωγραφίζεις» βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν την 
αισθητηριακή ολοκλήρωση μέσα από τη συμμετοχή τους σε αισθητηριοκινητικές 
δραστηριότητες ελεύθερης ζωγραφικής. Μέχρι έξι μαθητές μπορούν να περάσουν 
υπέροχα το χρόνο τους αναμιγνύοντας διαφορετικά χρώματα, να εκφραστούν, να 
πειραματιστούν με το πώς τοποθετούν χρώματα στον καμβά με τα χέρια τους, να 
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και να βελτιώνουν την αδρή κινητικότητά τους. 

Σε αυτό το παιχνίδι ζωγραφικής, τα παιδιά μπορούν να δημιουργήσουν ελεύθερα 
σχέδια, κινώντας τα χέρια τους, έχοντας ένα υπόβαθρο μουσικής. Το παιχνίδι αυτό 
είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να βοηθήσει ένα μαθητή να βελτιώσει την 
αυτοεκτίμησή του, να ξεπεράσει αρνητικά συναισθήματα, να χαλαρώσει, και να 
του μειώσει το στρες. 

Οι μαθητές μπορούν να παρουσιαστούν στο παιχνίδι είτε με τη δική τους ζωντανή 
εικόνα, στο χώρο που βρίσκονται, είτε ως avatars (ανθρωπάκια) μέσα σε ένα τοπίο 
τεσσάρων διαφορετικών θεμάτων, όπως νύχτα, δάσος, πεδιάδα, παραλία. Στην 
περίπτωση της αναπαράστασης με avatar, οι μαθητές μπορούν να κάνουν τη 
σύνδεση μεταξύ του avatar και του σώματός τους, και να κατανοήσουν πώς με 
χαρακτηριστικές κινήσεις ελέγχουν τις κινήσεις του avatar. 

Μέχρι έξι (6) παίκτες μπορούν να συμμετέχουν ταυτόχρονα σε αυτό το 
διαδραστικό παιχνίδι που μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της προσοχής, της 
αυτορρύθμισης και σε υψηλότερα ποσοστά θετικών συναισθημάτων. 

Ο δάσκαλος μπορεί επίσης να καθορίσει τη διάρκεια του παιχνιδιού, καθώς και αν 
θα εμφανιστούν μπαλόνια με μπογιά μέσα στο σκηνικό, που θα μπορούσαν τα 
παιδιά να χτυπήσουν και να το πιτσιλίσουν έτσι με επιπλέον χρώματα. 

Έτοιμοι να απλώσετε χρώματα παντού στο σκηνικό; 
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Καταλήξεις - Suffizz 

 

 

Ηλικία 

Ηλικία 5+ 

Τίτλος 

Τίτλος Καταλήξεις - Suffizz 

Σκοπός 

Σκοπός Εξάσκηση στη μετατροπή ουσιαστικών από τον ενικό στον πληθυντικό αριθμό 
γραμματικούς κανόνες, σχηματισμό καταλήξεων για συγκριτικά επίθετα, και 
βελτίωση στο συντονισμό κίνησης χεριού από ψηλά σε χαμηλά.  

Περιγραφή 

Περιγραφή Σκοπός του παιχνιδιού “Καταλήξεις” είναι να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν 
γραμματικούς κανόνες για το σχηματισμό πληθυντικού αριθμού στα ουσιαστικά και των 
συγκριτικών επίθετων και αντωνυμιών καθώς και να μεταδώσει ενθουσιασμό στα παιδιά 
σχετικά με τροποποιήσεις της ρίζας των λέξεων όπως αυτές εμφανίζονται σε αντίστοιχες 
προτάσεις. Το διασκεδαστικό αυτό παιχνίδι επιτρέπει στους μαθητές να διερευνούν πότε 
μπορούν να προσθέτουν καταλήξεις όπως “-ς,” “-α,” ή “-οι” στο τέλος του ουσιαστικού για 
τη μετατροπή του στο πληθυντικό αριθμό. Επιπλέον τα παιδιά μπορούν να εξασκηθούν στη 
μορφή των ανώμαλων τύπων ουσιαστικών στο πληθυντικό. Ακόμα, οι μαθητές καλούνται 
να μετατρέψουν λίστες επιθέτων στο συγκριτικό και υπερθετικό βαθμό. Μέσα από μια 
ακολουθία ερωτήσεων οι μαθητές μπορούν, ακόμα, να ενδυναμώσουν τις γνώσεις τους στα 
άρθρα και στη χρησιμοποίηση αυτών σε συγκεκριμένες προτάσεις. Ο 
εκπαιδευτικός/θεραπευτής μπορεί να επιλέξει τη κατηγορία των ερωτήσεων και τον αριθμό 
των ερωτήσεων.  

Το παιδί μπορεί να έχει βοήθεια στις δύσκολες ερωτήσεις αξιοποιώντας την επιλογή 50-
50% ή την επιλογή εμφάνισης σχετικών γραμματικών κανόνων, εφόσον τις έχει 
ενεργοποιήσει ο εκπαιδευτικός/θεραπευτής.  

Ο εκπαιδευτικός/θεραπευτής μπορεί να θέσει χρονόμετρο για τη κάθε ερώτηση και να 
αποφασίσει αν οι ζωές θα είναι ενεργοποιημένες.  

Το παιχνίδι δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να εξασκήσει τη κίνηση του χεριού από πάνω 
προς τα κάτω, ενδυναμώνοντας έτσι τη συγκέντρωση και την απόδοση του μαθητή στη 
κίνηση του χεριού. 

Είστε έτοιμοι να απαντήσετε όλες τις ερωτήσεις τη μία μετά την άλλη ώστε να κερδίσετε το 
τρόπαιο; 
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Zokowrite  

 

 

Ηλικία 

Ηλικία 4+ 

Tίτλος 

Tίτλος Zoko Write 

Σκοπός 

Σκοπός Αναγνώριση και γραφή των κεφαλαίων γραμμάτων του αλφάβητου, αλλά και των 
αριθμών από το 0 εώς το 9. 

Περιγραφή 

Περιγραφή Με το “Zoko Write” η γραφή των γραμμάτων και των αριθμών μετατρέπεται σε ένα 
εύκολο και διασκεδαστικό παιχνίδι. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να 
βοηθήσει τα παιδιά να μάθουν να αναγνωρίζουν και να γράφουν τα κεφαλαία 
γράμματα της αλφαβήτα, καθώς και τους αριθμούς από το 0 εώς το 9, 
βελτιώνοντας ταυτόχρονα τον οπτικο-κινητικό συγχρονισμό τους.  

Τα παιδιά καθοδηγούνται στο να ιχνηλατήσουν με το χέρι τους τη διαδρομή που 
πρέπει να κάνει ένας χαρακτήρας - ένας τυφλοπόντικας (Ζοkor) 0 ώστε να συλλέξει 
τα μήλα όπως εμφανίζονται στο μονοπάτι του. Ο Zokor θα πρέπει, όμως, κατά τη 
διαδρομή του προς το μήλο, να προσέξει να μη σκάψει εκτός των ορίων του 
μονοπατιού, γιατί θα χάσει δύναμη (stamina) και κατ’ επέκταση ζωές. Επίσης, θα 
παγιδευτεί εάν προσπαθήσει να σκάψει σε λάθος μονοπάτι θα χάσει από ζωή. 

Ο θεραπευτής/δάσκαλος μπορεί να καθορίσει το είδος των γραμμάτων με τα οποία 
θα εξασκηθεί το παιδί και το χρόνο που θα έχει στη διάθεσή του το παιδί. Μπορεί 
να επιλέξει γράμματα που περιέχουν ευθείες, διαγώνιες ή καμπύλες  διαδρομές 
δίνοντας την ευκαιρία στο παιδί να βελτιώσει παράλληλα τον οπτικο-κινητικό του 
συντονισμό και τη σταθερότητα του χεριού. 

Πάμε να γράψουμε γράμματα και αριθμούς, βοηθώντας τον Ζokor να μαζέψει όλα 
τα μήλα στη διαδρομή του; 
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Sea Formuli 

 

 

Ηλικία 

Ηλικία 5+ 

Τίτλος 

Τίτλος Sea Formuli 

Σκοπός 

Σκοπός Αλγεβρική Σκέψη και Διμερής Συντονισμός  

Περιγραφή 

Περιγραφή Στο παιχνίδι “Sea Formuli”, το παιδί καλείται να ανακαλύψει τον παράγοντα που 
λείπει ή τον τελεστή σε μια εξίσωση που αφορά τρεις αριθμούς. Κάνοντας κινήσεις 
και με τα δύο χέρια μαζί, το παιδί πρέπει να οδηγήσει τη μέδουσα με το σωστό 
αριθμό ή τελεστή στο άδειο καλάθι συμπληρώνοντας έτσι την εξίσωση. 

Αυτό το παιχνίδι προωθεί την αλγεβρική σκέψη. Ο δάσκαλος επιλέγει εάν το παιδί 
θα πραγματοποιήσει το ίδιο υπολογισμούς ή αν θα λείπει ένας αριθμός από μια 
συγκεκριμένη πράξη με αριθμούς εντός ενός δεδομένου αριθμητικού εύρους (π.χ. 
πρόσθεση με αριθμούς 0-20 ή λείπει ο τελεστής), έτσι ώστε το παιδί να 
προσδιορίσει πώς οι τρεις αριθμοί σχετίζονται. Ο δάσκαλος / θεραπευτής μπορεί 
να προσαρμόσει το χρονόμετρο για την ολοκλήρωση της επίλυσης της άσκησης. 

Αυτό το παιχνίδι ενθαρρύνει την ενασχόληση του παιδιού, καθώς ο μαθητής 
μπορεί να δει την πραγματική του εικόνα στο τοπίο του παιχνιδιού. Επίσης, ο 
δάσκαλος μπορεί να επιλέξει εάν το παιδί θα κάνει κινήσεις και με τα δυο του χέρια 
ταυτόχρονα, προωθώντας έτσι τον διμερή συντονισμό ή αν θα εξασκήσει την 
κίνηση του ενός χεριού από πάνω προς τα κάτω ενισχύοντας έτσι τη συγκέντρωση 
και την αποδοτικότητα των κινησεών του. 

Είστε έτοιμοι να βουτήξετε στη θάλασσα και να οδηγήσετε τις μέδουσες στα κενά 
καλάθια; 
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Σχήματα στη θέση τους –  Shape 

In Place  

 

 

Ηλικία 

Ηλικία 4+ 

Τίτλος 

Title Σχήματα στη θέση τους 

Σκοπός 

Σκοπός Οπτικο- κινητικός συγχρονισμός, συσχέτιση 2Δ σχημάτων με πραγματικά 
αντικείμενα και ανάπτυξη ικανότητας κατασκευής puzzle. 

Περιγραφή 

Περιγραφή Στο παιχνίδι «Σχήματα στη θέση τους» το παιδί καλείται να δημιουργήσει συνθέσεις με 
απλά σχήματα δύο διαστάσεων  ώστε να παραχθούν εικόνες που απεικονίζουν αντικείμενα 
του πραγματικού κόσμου (αυτοκίνητο, σπίτι, τρένο, κοκ). Η σύνθεση των αντικειμένων 
γίνεται με μετακίνηση των σχημάτων από την αρχική, τυχαία θέση τους στις αντίστοιχες 
σχέσεις-υποδοχές της εικόνας όπου ταιριάζουν. 

Το παιχνίδι βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν το λεξιλόγιό τους σχετικά με τα σχήματα και τα 
αντικείμενα και ενισχύει την ικανότητά τους να επιλέγουν και να ταιριάζουν διάφορα 
σχήματα με τις σωστές θέσεις τους, με σκοπό να δημιουργήσουν όμορφες εικόνες του 
αληθινού κόσμου. Επιπλέον, το παιχνίδι ενδυναμώνει την αυτοσυγκέντρωση και την αδρή 
κινητικότητα, όπως το πιάσιμο αντικειμένου με γράπωμα-άρπαγμα με κλείσιμο της γροθιάς 
(grab), το πέρασμα της μέσης γραμμής και του οπτικο-κινητικού συντονισμού γενικότερα. 

Για να ολοκληρωθεί σωστά η σύνθεση μιας εικόνας, το παιδί θα πρέπει να μετακινήσει τα 
σχήματα με σχετική ακρίβεια στη σωστή τους θέση ώστε να τοποθετηθούν. Υπάρχει, 
βέβαια, η δυνατότητα να μειωθεί η δυσκολία του παιχνιδιού, με την επιλογή της εμφάνισης 
βοήθειας, που σημαίνει ότι τόσο το σχήμα όσο και η αντίστοιχη θέση στην οποία ταιριάζει 
αποκτούν εντονότερο χρώμα περιγράμματος.  

Ένα σχήμα μπορεί να επιλεχθεί και να μετακινηθεί στην αντίστοιχη θέση του, είτε με την 
κίνηση «Αρπάζω και Σέρνω» (grab & move) είτε με «Χρονοκαθυστέρηση και Σέρνω» (time 
delay). Ο καθηγητής / θεραπευτής επιλέγει τον τρόπο επιλογής και μετακίνησης βάσει των 
κινητικών ικανοτήτων του παιδιού.  Επίσης, δίνεται η δυνατότητα να οριστεί ο διαθέσιμος 
χρόνος για την ολοκλήρωση της σύνθεσης μία εικόνας, αυξομειώνοντας τη δυσκολία του 
παιχνιδιού.  

Πάμε να δημιουργήσουμε όμορφες πολύχρωμες εικόνες με σχήματα; 
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Go Jelly  

 

 

Ηλικία 

Ηλικία 4+ 

Tίτλος 

Tίτλος Go Jelly 

Σκοπός 

Σκοπός Κοινωνικο-συναισθηματική έκφραση, μορφή επικοινωνίας συναισθημάτων, 
ενίσχυση της συσχέτισης ήχων και κινήσεων των χεριών, αυτοσχεδιασμός, διμερής 
συντονισμός, οπτική αντίληψη 

Περιγραφή 

Περιγραφή Το Go Jelly είναι ένα αισθητηριακό παιχνίδι που παρέχει μια αποτελεσματική και 
συναρπαστική εισαγωγή στους μουσικούς αυτοσχεδιασμούς και τη δημιουργία αρμονικών 
μοτίβων χρησιμοποιώντας χειρονομίες. Είναι πολύ χρήσιμο για τους εκπαιδευτικούς να 
προωθούν τη συναισθηματική έκφραση, την εμπλοκή και τη δημιουργία με καλλιτεχνική 
πρόθεση. 

Τα παιδιά καλούνται να δημιουργήσουν ελεύθερα, να μεταμορφώσουν σταδιακά και να 
τροποποιήσουν ελεύθερα τα μουσικά πρότυπα αλληλεπιδρώντας με τέσσερις (4) 
ηθοποιούς στη σκηνή (Jellies), καθένας από τους οποίους συνδέεται με συγκεκριμένο 
πρότυπο. Με τη χειρονομία, το παιδί μπορεί να τεντώσει ή να συμπιέσει έναν ηθοποιό 
επηρεάζοντας έτσι τη μουσική και αυτοσχεδιάζοντας ανάλογα. 

Κάθε ένας από τους τέσσερις ηθοποιούς, μπορεί να αντικατασταθεί, δηλαδή ένας άλλος 
ηθοποιός με παρόμοιο χρώμα ή σχήμα μπορεί να αλλάξει θέση στη σκηνή κατά τη διάρκεια 
ενός παιχνιδιού με κάποιον άλλο ηθοποιό. Ο δάσκαλος μπορεί να καθορίσει από τις 
ρυθμίσεις του παιχνιδιού και να επιλέξει αν το παιδί πρέπει να εξασκηθεί στην κατανόηση 
των σχετικών ζευγών ηθοποιών (π.χ. ομοιότητα στα σχήματα ή το χρώμα). 

Καθώς τα παιδιά βελτιώνουν την αυτοπεποίθησή τους, μπορούν να αυξήσουν την 
πυκνότητα των κινήσεων των χεριών και την έκφραση των συναισθημάτων, προσφέροντας 
έτσι πολύ χαρούμενες συνεδρίες αυτοσχεδιασμού. Η συμμετοχή σε ασκήσεις 
αυτοσχεδιασμού βοηθά στη μείωση του άγχους, γεγονός που με τη σειρά του μπορεί να 
βελτιώσει τις συνθήκες ψυχικής υγείας. 

Είστε έτοιμοι να παίξετε με τους Jelly-ηθοποιούς; 
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WordSplosh  

 

 

Ηλικία 

Ηλικία 4+ 

Tίτλος 

Tίτλος WordSplosh 

Σκοπός 

Σκοπός Αναγνώριση λέξεων, ταυτοποίηση γραμμάτων, δεξιότητες μνήμης, οπτικο-κινητική 
αντίληψη 

Περιγραφή 

Περιγραφή 
Αυτό το παιχνίδι βοηθάει το παιδί να μάθει και να εξασκηθεί στην ταυτοποίηση 

λέξεων με συγκεκριμένους ήχους γραμμάτων και ορθογραφίας. Σχετίζεται με τη 

φωνητική επίγνωση, δηλαδή να ακούει και να αναγνωρίζει μεμονωμένα φωνήματα 

με προφορικές λέξεις. Με αυτό το παιχνίδι τα παιδιά μπορούν να κατανοήσουν 

καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι ήχοι μέσα στις λέξεις. Τα παιδιά 

καλούνται να αναγνωρίσουν ποιες λέξεις σε ένα σύνολο λέξεων ξεκινούν ή 

περιέχουν ένα συγκεκριμένο φώνημα, καθώς και να εντοπίσουν λέξεις που 

μοιάζουν με τη δοθείσα λέξη.   

Ο δάσκαλος μπορεί να επιλέξει τους ήχους (π.χ. συγκεκριμένο σύμφωνο ή φωνήεν) 
στους οποίους θα εξασκηθεί το παιδί. Το παιδί ακούει αυτόν τον ήχο, αναγνωρίζει 
το γράμμα και επιλέγει τη/τις λέξη/λέξεις, που αρχίζουν με ή περιέχουν το γράμμα 
και τον ήχο. Τα παιδιά μπορούν εύκολα να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους για 
ταυτοποίηση των γραμμάτων και για φωνητική επίγνωση καθώς επίσης, να 
βελτιώσουν τις δεξιότητες μνήμης τους. Τα παιδιά μπορούν να καταλάβουν ότι τα 
γράμματα και οι συνδυασμοί τους αντιπροσωπεύουν τους ήχους της ομιλούμενης 
γλώσσας. Ο δάσκαλος μπορεί επίσης να ζητήσει από το παιδί να εξασκηθεί στην 
ταυτοποίηση λέξεων με ομόηχες καταλήξεις. 

Επίσης, αυτό το παιχνίδι προωθεί την οπτικο-κινητική αντίληψη. Το παιδί 
εμφανίζεται σε ένα δωμάτιο γεμάτο νερό και υπάρχουν 3 διαθέσιμες απαντήσεις 
τις οποίες μπορεί να επιλέξει είτε χτυπώντας τες με τα χέρια είτε κλωτσώντας τες. 

Είστε έτοιμοι να παίξετε με το νερό και να χτυπήσετε ή να κλωτσήσετε λέξεις; 
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Spot On  

 

 

 

 

Ηλικία 

Ηλικία 4+ 

Tίτλος 

Tίτλος Spot On 

Σκοπός 

Σκοπός Αναγνώριση λέξεων, ταυτοποίηση γραμμάτων, δεξιότητες μνήμης 

Περιγραφή 

Περιγραφή 
Το Spot On είναι ένα εξαιρετικό παιχνίδι για δραστηριότητες δημιουργίας λέξεων 

και προτάσεων. Πρόκειται για ένα θαυμάσιο παιχνίδι μάθησης με γνώμονα το 

λεξιλόγιο για την προώθηση δεξιοτήτων αναγνώρισης και ορθογραφίας λέξεων 

καθώς και για την ικανότητα των μαθητών να παράγουν απλές προτάσεις στα 

Ελληνικά. 

Οι μαθητές καλούνται να συνθέσουν γράμματα ή λέξεις, που εμφανίζονται μέσα σε 

κουτιά, βάζοντάς τα στη σωστή σειρά για να κατασκευάσουν μια λέξη ή μια φράση. 

Έτσι μπορούν να ενισχύσουν τις κινητικές τους δεξιότητες και να αντιληφθούν πώς 

μπορούν να περιηγηθούν γρήγορα στο χώρο και να δημιουργήσουν επιτυχώς 

λέξεις, σηκώνοντας γρήγορα κουτιά και τοποθετώντας τα στο κατάλληλο σημείο. 

Ο δάσκαλος μπορεί να επιλέξει την επιθυμητή εκπαιδευτική άσκηση με το ανάλογο 

περιεχόμενο. Η κατηγορία «Scrabble» επιτρέπει στον μαθητή να εξασκηθεί σε 

μερικές από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες λέξεις από το Νηπιαγωγείο έως και 

την Γ’ Δημοτικού. Κάθε λέξη μπορεί να αποτελείται από έως και έξι γράμματα. 

Στην περίπτωση που οι μαθητές πρέπει να δημιουργήσουν γραμματικά και 

συντακτικά ορθές προτάσεις, τους δίνεται η δυνατότητα να αναγνωρίζουν τα 

σημεία στίξης και κεφαλαιοποίησης και να κατανοούν τις καταφατικές, 

ερωτηματικές, προστακτικές και επιφωνηματικές προτάσεις καθώς και να κάνουν 
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χρήση των συχνότερα χρησιμοποιούν λέξεων. 

Επιπλέον, ο δάσκαλος θα μπορούσε να επιλέξει έναν «μη ακαδημαϊκό» τύπο 

παιχνιδιού που βελτιώνει την οπτική ολοκλήρωση των μαθητών και τις εκτελεστικές 

λειτουργίες των μαθητών. Οι μαθητές, κατά τη διάρκεια αυτού του «Πύργου του 

Ανόι παζλ» καλούνται να μετακινήσουν τρία κουτιά από την πρώτη στην τρίτη βάση 

διατηρώντας την ίδια σειρά χρωμάτων και χρησιμοποιώντας μια δεύτερη κενή 

βάση ως βοήθεια. 

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να καθορίσουν τον αριθμό των ερωτήσεων, τη 

διάρκεια για την απάντηση σε κάθε ερώτηση καθώς και την ύπαρξη της ζωής του 

παιχνιδιού, προσαρμόζοντας έτσι το παιχνίδι στις διδακτικές και μαθησιακές 

ανάγκες. 

Είστε έτοιμοι να παίξετε αυτό το παιχνίδι οπτικής αντίληψης και επίλυσης 

προβλημάτων και να μετακινήστε γρήγορα τοποθετώντας τα κουτιά με τη σωστή 

σειρά; 
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Trekins  
 

 

 

  

 

 

Ηλικία 

Ηλικία 4+ 

Tίτλος 

Tίτλος Trekins 

Σκοπός 

Σκοπός Οπτικοκινητικός συντονισμός, διαχείριση χρόνου, στρατηγική, αδρή κινητικότητα, 
δεξιότητες αριθμητικής και ορθογραφίας 

Περιγραφή 

Περιγραφή 
Το «Trekins» είναι ένα διασκεδαστικό εκπαιδευτικό παιχνίδι, το οποίο μπορεί να 
θεωρηθεί ως μία ψηφιακή μορφή του κλασσικού παιχνιδιού «Κουτσό».  

Ανάλογα με τον τύπο παιχνιδιού που διαλέγει ο εκπαιδευτικός/θεραπευτής δίνεται 
η δυνατότητα στα παιδιά να μπορούν να εξασκηθούν στις συχνά 
χρησιμοποιούμενες λέξεις καθώς και να ενισχύσουν τις αριθμητικές δεξιότητές 
τους, όπως η μέτρηση έως το 100, οι νοητικές αριθμητικές πράξεις με έως και τρεις 
αριθμούς. Σύμφωνα με συγκεκριμένη οδηγία, τα παιδιά πρέπει να εντοπίσουν το 
σωστό πλακάκι, να μεταφερθούν σε αυτό (με τη σωστή σειρά όποτε ζητείται) και να 
κατοχυρώσουν την επιλογή τους σηκώνοντας τα χέρια τους ψηλά. Με αυτό το 
παιχνίδι, τα παιδιά μπορούν να αναπτύξουν τον  οπτικοκινητικό συντονισμό, την 
ικανότητα διαχείρισης χρόνου, τη στρατηγική, να εξασκηθούν στην αδρή 
κινητικότητα αλλά και σε μαθηματικές πράξεις και ασκήσεις ορθογραφίας. Ο 
εκπαιδευτικός/θεραπευτής μπορεί να διαλέξει ένα είδος παιχνιδιού σχετικό με 
χρώματα, στο οποίο τα παιδιά πρέπει να επιλέξουν τα πλακάκια με το χρώμα που 
τους ζητείται βελτιώνοντας έτσι την οπτική αντίληψη, τον έλεγχο του σώματός τους 
και την ισορροπία. 

Τα επίπεδα δυσκολίας, ο χρόνος και το είδος του παιχνιδιού μπορούν εύκολα να 
προσαρμοστούν από τον εκπαιδευτικό σύμφωνα με τους ακαδημαϊκούς στόχους,  
γεγονός που καθιστά εύκολη την ενσωμάτωση του "Trekins" στην τάξη. 

Είστε έτοιμοι να παίξουμε «Κουτσό»; 
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Paleo 
 

 

 

  

 

Ηλικία 

Ηλικία 4+ 

Tίτλος 

Tίτλος Paleo 

Σκοπός 

Σκοπός Οπτικοκινητικός συντονισμός, κινητικός σχεδιασμός, αδρή κινητικότητα, 
ανασταλτικός έλεγχος, λογική ικανότητα 

Περιγραφή 

Περιγραφή 
Στο “Paleo”, τα παιδιά μετακινούν με το σώμα τους στα αριστερά ή στα δεξιά έναν 
προϊστορικό άνδρα ή μια γυναίκα για να συλλέξουν αντικείμενα που πέφτουν, 
απαντώντας σε γνωστικά η μαθηματικά προβλήματα. Υπάρχουν επίσης διάφοροι 
τύποι ερεθισμάτων (αριθμοί, τύποι τροφίμων, βόμβες, μπουκάλια με υγρό που 
σχετίζονται με αντοχή και αντίσταση σε βόμβες), τα οποία παρουσιάζονται τυχαία. 

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να αυξήσει τη δυσκολία του παιχνιδιού, ανάλογα με τις 
ικανότητες των παιδιών, επιλέγοντας ανάμεσα σε διάφορα επίπεδα δυσκολίας 
όσον αφορά στην ταχύτητα πτώσης των αντικειμένων, στο πλήθος των βομβών που 
πέφτουν από δράκους ή στον αριθμό δεινοσαύρων που είναι πεινασμένοι και 
απειλούν τον προϊστορικό άνδρα ή τη γυναίκα. 

Τα παιδιά πρέπει να κάνουν συντονισμένες κινήσεις και να αποφεύγουν τους 
δεινόσαυρους και τις βόμβες. Καλούνται να ανταποκριθούν μόνο σε σωστά 
αντικείμενα που πέφτουν και όχι σε βόμβες ή μη απαιτούμενα αντικείμενα. Έτσι, 
αυτό το παιχνίδι ενισχύει τη γνωστική ικανότητα των παιδιών να διαχειρίζονται την 
πληροφορία και βελτιώνει την εκτελεστική τους προσοχή και την ικανότητα 
συλλογισμού. Η λογική ικανότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον ανασταλτικό 
έλεγχο, δηλ. τόσο οι πληροφορίες που δε σχετίζονται με τον στόχο όσο και τα 
αντικείμενα του περιβάλλοντος που αποσπούν την προσοχή, αγνοούνται. 

Ο δάσκαλος μπορεί να επιλέξει τον μαθησιακό περιεχόμενο του παιχνιδιού, π.χ. 
τύπους τροφίμων, πολλαπλάσια συγκεκριμένου αριθμού, πρώτους και σύνθετους 
αριθμούς, καθώς και το αν το παιχνίδι θα παιχτεί με ζωές ή όχι, προσαρμόζοντας 
έτσι το επίπεδο δυσκολίας για το παιδί. Μια επίθεση από έναν δεινόσαυρο ή ένα 
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χτύπημα βόμβας μειώνει την αντοχή και τελικά προκαλεί την απώλεια της ζωής. 

Είστε έτοιμοι να μπείτε σε έναν προϊστορικό κόσμο; Προσέξτε, ώστε να συλλέξετε 
τα σωστά αντικείμενα και να αποφύγετε τις βόμβες και τους δεινόσαυρους! 
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Dr. Grafoo  
 

 

 

  

 

Ηλικία 

Ηλικία 5+ 

Tίτλος 

Tίτλος Dr. Grafoo 

Σκοπός 

Σκοπός Ενίσχυση μαθηματικών δεξιοτήτων, απεικόνιση δεδομένων, κατανόηση 
ραβδογραμμάτων και εικονογραμμάτων, οπτικοκινητικός συντονισμός  

Περιγραφή 

Περιγραφή 
Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν ότι ένα από τα πιο ουσιαστικά κομμάτια του 
μαθήματος των μαθηματικών είναι να κατανοήσουν αποτελεσματικά οι μαθητές 
τους τον τρόπο παρουσίασης βασικών δεδομένων μέσω ραβδογραμμάτων, 
εικονογραμμάτων και άλλων γραφημάτων. Με το πιο πρόσφατο διαδραστικό μας 
παιχνίδι, «Dr. Grafoo», οι εκπαιδευτικοί μπορούν εύκολα να χρησιμοποιήσουν 
πληροφορίες από την καθημερινότητα για να βοηθήσουν τους μαθητές τους, να τις 
μεταφέρουν σε ελκυστικά γραφήματα που καθιστούν σαφή και κατανοητή τη 
σημασία των δεδομένων. 

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, οι μαθητές μπορούν να εξοικειωθούν και να 
εξασκηθούν στην μετατροπή πινάκων δεδομένων σε ραβδογράμματα, 
εικονογράμματα κα. και να αναλύσουν τα αποτελέσματα. Τα δεδομένα και οι άλλες  
σχετικές πληροφορίες προέρχονται από απλά καθημερινά αντικείμενα που τα 
παιδιά πρέπει να κατανοούν, όπως κουτιά δημητριακών, φρούτα, παιχνίδια κα. Ως 
αποτέλεσμα, ο μαθητής μπορεί στη συνέχεια να εισάγει με επιτυχία τα στοιχεία 
αυτά σε διασκεδαστικές γραφικές απεικονίσεις. 

Με τον «Dr. Grafoo», οι καθηγητές μπορούν να προσφέρουν μια εξατομικευμένη 

και δημιουργική συνεδρία μάθησης επιλέγοντας ασκήσεις που ο μαθητής πρέπει 

να ολοκληρώσει όπως: 
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▪ Δημιουργία ραβδογράματος ή εικονογράμματος (κάθετα ή οριζόντια)  

▪ Κατανόηση και επαναχρησιμοποίηση δεδομένων ενός πίνακα που δίνονται 

με τη μορφή αριθμών ή γραμμών (5 κατηγορίες το μέγιστο) 

▪ Κατασκευή διαγράμματος και προσθήκη βασικών χαρακτηριστικών, όπως ο 

τίτλος του διαγράμματος και οι επικεφαλίδες των αξόνων 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν επίσης να επιλέξουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

βασισμένα στις ανάγκες του μαθητή για την ανάπτυξη των κινητικών του 

δεξιοτήτων, όπως για παράδειγμα να χρησιμοποιήσουν έναν από τους τρόπους 

αλληλεπίδρασης «πιάνω και σέρνω» ή «χρονοκαθυστερώ». Άλλες ρυθμίσεις 

περιλαμβάνουν τη διάρκεια της κάθε ερώτησης, καθώς επίσης και το πλήθος των 

ερωτήσεων που πρέπει να απαντηθούν. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

εμπλουτίσουν την εκπαιδευτική εμπειρία θέτοντας συγκεκριμένες ερωτήσεις από 

το γράφημα για να συσχετίσουν τα δεδομένα με τις επικεφαλίδες. Η ενέργεια αυτή 

ενθαρρύνει μια συζήτηση για τον εντοπισμό πιθανών χρήσεων των στατιστικών 

στοιχείων που παρουσιάζονται. 

Το συγκεκριμένο παιχνίδι προσφέρει θεμελιώδη οφέλη για τον σπουδαστή, 

ενισχύοντας τη μαθηματική γνώση, ενώ παράλληλα ενισχύει τις κινητικές 

δεξιότητες, την κριτική σκέψη και τις γνωστικές δεξιότητες. 

Ποιος είναι έτοιμος να εξερευνήσει τον υπέροχο κόσμο των γραφημάτων και των 

διαγραμμάτων παρέα με τον «Dr. Grafoo»; 
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Do Like 
 

 

 

            

 

Ηλικία 

Ηλικία 4+ 

Tίτλος 

Tίτλος Do Like 

Σκοπός 

Σκοπός Βελτίωση ελέγχου κινήσεων σώματος, ενίσχυση ισορροπίας, οπτικοκινητικός 
συντονισμός, υλοποίηση εντολών 

Περιγραφή 

Περιγραφή 
Το Do Like προσφέρει διαδραστικές δραστηριότητες αδρής κινητικότητας για να 
βοηθήσει τα παιδιά να βελτιώσουν τον αυτοέλεγχο και την ισορροπία τους. Αυτό το 
παιχνίδι μπορεί να συμπεριληφθεί ως μέρος ενός ενισχυτικού προγράμματος για 
να επηρεάσει θετικά την λεπτή κινητικότητα ενός παιδιού,  την αντίληψη του  
σώματός του και την ισορροπία του. 

Με το Do Like, το παιδί μπορεί να διασκεδάσει μέσα από την προσπάθειά του να 
αναπαράξει μια κίνηση ή μια πόζα ακούγοντας ή / και διαβάζοντας τη δοθείσα 
οδηγία. Ο δάσκαλος ή / και ο επαγγελματίας θεραπευτής μπορεί να επιλέξει μέσα 
από μια ποικιλία συγκεκριμένων στάσεων ή κινήσεων για το παιδί κατά τη διάρκεια 
της συνεδρίας. 

Ο εκπαιδευτής μπορεί να επιλέξει για το παιδί μεταξύ των παρακάτω ασκήσεων:  

• Εκτελέστε απλές στάσεις ή απλές κινήσεις (π.χ. "Χαιρέτησε με το δεξί σου χέρι" ή 
"Σήκωσε το αριστερό σου χέρι") 

• Κάντε συνδυαστικές κινήσεις (π.χ. "Σηκώσε και τα δύο χέρια και ισορρόπησε στο 
αριστερό σου πόδι") 

• Ακολουθήστε τις οδηγίες για διαδοχικές κινήσεις (π.χ. "Πρώτα, σήκωσε το 
αριστερό σου χέρι, μετά χαιρέτησε με το δεξί σου χέρι") 

• Κρατήστε μια πόζα (π.χ. "Ισορρόπησε στο αριστερό σου πόδι για 5 
δευτερόλεπτα") 
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• Επαναλάβετε μια κίνηση (π.χ. "Hop στο δεξί σας πόδι 3 φορές") 

Ένα avatar μπορεί επίσης να επιλεχθεί ώστε να είναι ο επικεφαλής εκπαιδευτής για 
τα παιδιά και να το μιμούνται. Αν επιλεχθεί, τότε μπορεί να δώσει στα παιδιά 
οδηγίες για να μιμηθούν μια συγκεκριμένη κίνηση ή πόζα. 

Καθ 'όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, ο δάσκαλος μπορεί να αυξήσει το επίπεδο 
δυσκολίας και να διαχειριστεί την αλληλουχία των κινήσεων που πρέπει να μιμηθεί 
το παιδί. Για παράδειγμα, η ζητούμενη ακολουθία κίνησης μπορεί να είναι, 
"Πρώτα, σήκωσε το αριστερό χέρι, μετά ισορρόπησε στο δεξί πόδι". 

Τέλος, ο δάσκαλος μπορεί να καθορίσει το χρόνο που απαιτείται για την 
ολοκλήρωση κάθε άσκησης, ρυθμίζοντας έτσι το ρυθμό της σωματικής 
δραστηριότητας. 

Γιατί λοιπόν να περιμένετε; Κάντε τους μαθητές σας να κινηθούν και να 

διασκεδάσουν με το Do Like! 
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Marvy Learns 
 

 

 

  

 

Ηλικία 

Ηλικία 4+ 

Tίτλος 

Tίτλος Marvy Learns 

Σκοπός 

Σκοπός Βελτίωση κινητικών δεξιοτήτων, οπτική αντίληψη, οπτικοκινητικός συντονισμός, 
κατηγοριοποίηση 

Περιγραφή 

Περιγραφή 
Αυτό το ευχάριστο και αποτελεσματικό παιχνίδι βοηθά τα παιδιά να συλλέγουν, να 
κατηγοριοποιούν και να διακρίνουν αντικείμενα με βάση συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά. Καθ 'όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, τα παιδιά ενθαρρύνονται να 
βρουν αντικείμενα που είτε είναι ίδια είτε παρόμοια ανάλογα με το μέγεθος, το 
χρώμα, το σχήμα ή και άλλα χαρακτηριστικά. 

Το παιχνίδι «Mary Learns» ενθαρρύνει τα παιδιά να αναπτύξουν τις δεξιότητες 
λογικής και επαγωγικής σκέψης τους, επιτρέποντάς τους να εξασκηθούν στον 
τρόπο με τον οποίο οργανώνουν και ταξινομούν αντικείμενα με βάση τα 
χαρακτηριστικά τους. Ως αποτέλεσμα, τα παιδιά έχουν την ικανότητα να κατανοούν 
τη σχέση μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών. 

Επιπλέον, αυτό το παιχνίδι συμπεριλαμβάνει γνωστικές δραστηριότητες που 
επιτρέπουν στους μαθητές να βελτιώσουν το λεξιλόγιό τους. Τα παιδιά μπορούν να 
μάθουν να εξοικειώνονται με τα αντικείμενα (εικόνες ή λέξεις) που εμφανίζονται 
στις κάρτες. Μπορούν να επιλέξουν τα στοιχεία που αντιστοιχούν σε κάθε 
παρουσιαζόμενη κατηγορία (κουτί). Για παράδειγμα, κάποιες από τις κατηγορίες 
είναι: «Ρούχα», «Διατροφή», «Λαχανικά» και «Γαλακτοκομικά». 

Τα παιδιά μπορούν να βιώσουν τα ακόλουθα, καθώς ταξινομούν και 
κατηγοριοποιούν σε όλο το παιχνίδι: 

1. Μπορούν να αποφασίσουν με βάση ποιο χαρακτηριστικό θα ταξινομήσουν 

2. Μπορούν να κινήσουν τα χέρια τους για να οργανώσουν τα αντικείμενα 

3.Οι δεξιότητες αυτοδιόρθωσης και επίλυσης προβλημάτων ενισχύονται ως 
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αποτέλεσμα των ενεργειών τους 

Οι εκπαιδευτικοί ή / και οι θεραπευτές μπορούν εύκολα να προσαρμόσουν το 
περιεχόμενο του παιχνιδιού ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, καθώς και το 
επίπεδο κατανόησης και δεξιοτήτων που έχουν όταν πρόκειται για ταξινόμηση 
αντικειμένων. 

Αυτό το παιχνίδι καλύπτει έξι βασικούς τομείς και ακαδημαϊκούς στόχους: 

• Ταξινόμηση γενικών έννοιων 

• Ταξινόμηση εννοιών διατροφής 

• Ταξινόμηση γραμματικών φαινομένων 

• Ταξινόμηση με βάση τη συσχέτιση αντικειμένων στην καθημερινότητα 

• Ταξινόμηση με βάση τη γεωμετρία 

• Ονομασία Αντικειμένων 

Τέλος, ο εκπαιδευτής μπορεί να επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο το παιδί μπορεί να 
παίξει το παιχνίδι βάσει κινησιολογικών στόχων. Για παράδειγμα, το παιδί μπορεί 
να παίξει με το ένα χέρι ή και με τα δύο χέρια ή μπορεί να έχει συγκεκριμένο 
χρονικό όριο κατά τη διάρκεια κάθε συνεδρίας μάθησης. 

Το «Marvy Learns» είναι ένα εξαιρετικό διαδραστικό παιχνίδι μάθησης για να 
βοηθήσει τους σπουδαστές σας να αυξήσουν και να αναπτύξουν μεγάλες κινητικές 
δεξιότητες, την οπτική τους αντίληψη αλλά και τον οπτικό-κινητικό συντονισμό. 

Έτσι, συγκεντρώστε τα παιδιά και προετοιμάστε τα χέρια και το μυαλό τους, ώστε 
να βοηθήσουν τον Marvy στο ταξίδι της μάθησης! 
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Fairybells 
 

 

 

 
 

 

Ηλικία 

Ηλικία 6+ 

Tίτλος 

Tίτλος Fairybells 

Σκοπός 

Σκοπός Επίλυση μαθηματικών προβλημάτων, βελτίωση κινητικών δεξιοτήτων, ισορροπία, 
πλήρης συντονισμός του σώματος 

Περιγραφή 

Περιγραφή 
Το FairyBells είναι ένα διασκεδαστικό παιδαγωγικό παιχνίδι βασισμένο σε κίνηση, 
το οποίο έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τα παιδιά να συντονίσουν τις ικανότητές 
τους στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων που περιλαμβάνουν αριθμούς, 
κλάσματα και μονάδες.  

Τα παιδιά παίρνουν το ρόλο ενός κινούμενου χαρακτήρα – νεράιδας, που αναζητά 
τους φίλους της οι οποίοι κρύβονται στο μαγευτικό νεραϊδοχωριό. Καθώς η 
νεράιδα επισκέπτεται συγκεκριμένα μέρη/κτίρια στο χωριό, το παιδί καλείται να 
λύσει σωστά τα μαθηματικά προβλήματα προκειμένου να βρει τους φίλους του. 

Σε όλο το παιχνίδι, το παιδί ενθαρρύνεται να κάνει νοητικούς υπολογισμούς για την 
επίλυση προβλημάτων. Οι σωματικές δραστηριότητες, όπως το να κάνει άλμα ή το 
να σηκώσει τα χέρια ψηλά, απαιτούνται για την σωστή απάντηση στο πρόβλημα. 
Για παράδειγμα, το παιδί θα χρειαστεί να πηδήξει για να χτυπήσει την καμπανούλα 
που περιέχει τη σωστή απάντηση για να αποκαλύψει έναν από τους κρυμμένους 
φίλους της νεράιδας. 

Μόλις απαντηθεί σωστά το μαθηματικό πρόβλημα, ο φίλος της νεράιδας 
εμφανίζεται, ενώ εκείνη συνεχίζει να ψάχνει για τους υπόλοιπους φίλους της. Εάν η 
απάντηση είναι εσφαλμένη, το παιδί έχει μια δεύτερη ευκαιρία να λύσει το 
πρόβλημα. Αν το παιδί δεν καταφέρει να απαντήσει, εμφανίζεται ένας γέρο – 
νεράιδος που διαμαρτύρεται και δηλώνει ότι ο φίλος της νεράιδας δεν μπορεί να 
εμφανιστεί ακόμη και θα πρέπει να συνεχίσει να προσπαθεί! 
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Αυτό το συναρπαστικό παιχνίδι προσφέρει μια ποικιλία από εντυπωσιακά γραφικά 
και δραστηριότητες με σκοπό να ενθαρρύνει την εξάσκηση των μαθηματικών 
προβλημάτων τα οποία περιλαμβάνουν τις τέσσερις πράξεις. 

Οι δάσκαλοι μπορούν: 

• Να ενθαρρύνουν τους μαθητές να επιλύσουν προβλήματα που περιλαμβάνουν 
πρόσθεση, αφαίρεση, διαίρεση και πολλαπλασιασμό 

• Να προσδιορίσουν τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες των μαθητών τους στην 
κατανόηση των πράξεων με αριθμούς, κλάσματα και μονάδες 

• Να ενεργοποιήσουν τους μαθητές τους σε πρακτικές δραστηριότητες ώστε να 
επιτύχουν την κατανόηση της έννοιας των ποσοτήτων και των σχέσεων μεταξύ των 
αριθμών 

• Να κινητοποιήσουν τα παιδιά να εξασκηθούν χρησιμοποιώντας τις τέσσερις 
πράξεις σε ασκήσεις που περιλαμβάνουν αποστάσεις, χρονικά διαστήματα, όγκους 
υγρών, μάζες αντικειμένων και νομίσματα 

• Να ενισυχύσουν την ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων, την ισορροπία και τον 
πλήρη συντονισμό του σώματος, καθώς το παιδί πρέπει να κάνει πλάγια βήματα, 
άλματα  ή να σηκώσει τα χέρια ψηλά για να απαντήσει σωστά στις ερωτήσεις 

Οι εκπαιδευτικοί και οι θεραπευτές μπορούν να επιλέξουν το είδος των 
προβλημάτων που θα χρησιμοποιήσουν στο παιδί τους, από απλές μέχρι σύνθετες 
πράξεις με φυσικούς αριθμούς ή κλάσματα, κατάλληλα για μαθητές Α’ έως Ε’ 
δημοτικού. 

Επίσης, ο αριθμός των μαθηματικών προβλημάτων (άρα και ο αριθμός των φίλων 
που πρέπει το παιδί να βρει) όπως και το χρονικό περιθώριο απάντησης μπορούν 
να προσαρμοστούν. 

Αυξήστε τις μαθηματικές δεξιότητες των παιδιών και οδηγήστε τα σε μια 
διαδραστική αναζήτηση στη γη των «FairyΒells»! 
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Drumory 
 

 

 

 
 

 

Ηλικία 

Ηλικία 4+ 

Tίτλος 

Tίτλος Drumory 

Σκοπός 

Σκοπός Ικανότητα διατήρησης μνήμης, Οπτικοακουστική μνήμη, Χρόνος αντίδρασης, 
Συντονισμός χεριών και ματιών, Ψυχική συνείδηση 

Περιγραφή 

Περιγραφή 
Το «Drumory» είναι ένα αισθητηριακό εκπαιδευτικό παιχνίδι που βοηθά τα παιδιά 
να εξασκηθούν στο να απομνημονύουν και στη συνέχεια να επαναλαμβάνουν 
ακολουθίες χρωμάτων και ήχων. Προσφέρει ένα διαδραστικό και συναρπαστικό 
τρόπο για να ενδυναμώσει και να μετρήσει την ικανότητα διατήρησης της μνήμης 
των παιδιών, δημιουργώντας μια αυξανόμενη αλληλουχία χρωμάτων και ήχων, που 
τα παιδιά πρέπει να μιμηθούν. 

Το παιχνίδι διαθέτει 4 χρωματιστά τύμπανα, καθένα από τα οποία παράγει ένα 
συγκεκριμένο ήχο. Έτσι, η συσχέτιση μνήμης γίνεται ισχυρότερη ενεργοποιώντας 
πολλαπλές αισθήσεις. 

Ένας γύρος στο παιχνίδι αποτελείται από το παιχνίδι που φωτίζει 3-7 μαξιλάρια σε 
μια τυχαία σειρά, την οποία ο παίκτης θα πρέπει να απομνημονεύσει και να 
αναπαράξει χτυπώντας τα τύμπανα μέσα σε συγκρεκριμένο χρονικό διάστημα.Η 
αλληλουχία αυξάνεται κατά ένα σε κάθε γύρο. 

Το παιχνίδι προσφέρει δύο είδη απομνημόνευσης μοτίβων: ένα αυξανόμενο μοτίβο 
όπου σε κάθε γύρο προστίθεται ένα επιλέον τύμπανο στην προηγούμενη 
ακολουθία και ένα τυχαίο μοτίβο όπου δίνεται μια συγκεκριμένη ακολουθία και το 
παιδί πρέπει να το αναπαράξει. Επίσης, συμπεριλαμβάνεται ένας ελεύθερος 
τρόπος λειτουργίας που επιτρέπει σε ένα παιδί να αυτοσχεδιάζει και να 
απολαμβάνει την αναπαραγωγή ήχων από τα τύμπανα. 

Αυτό το παιχνίδι είναι μοναδικό για να βοηθά τα παιδιά να βελτιώνουν την ακοή, 
καθώς και να εκπαιδεύουν την οπτικοακουστική μνήμη, τον χρόνο αντίδρασης, τον 
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συντονισμό των ματιών και χεριών αλλά και τη ψυχική τους συνείδηση. 

Έτοιμοι να χτυπήσετε τα τύμπανα; Πόσα διαδοχικά φώτα και ακολουθίες ήχου 
μπορείτε να θυμάστε; 
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Woolly Strike 
 

 

 

 

 

 

Ηλικία 

Ηλικία 6+ 

Tίτλος 

Tίτλος Woolly Strike 

Σκοπός 

Σκοπός Πρακτική με αριθμητικά μοτίβα, βελτίωση συμμετρικών κινήσεων των χεριών και 
αμφίπλευρου συντονισμού.  

Περιγραφή 

Περιγραφή 
Το παιχνίδι "Woolly Strike" ενθαρρύνει τα παιδιά να εξασκηθούν στη δημιουργία 
και ολοκλήρωση μοτίβων αριθμών που ακολουθούν ορισμένους κανόνες. 
Παράλληλα, βοηθά τα παιδιά να βελτιώσουν τις διμερείς ικανότητες συντονισμού 
του πάνω σώματός τους, δηλαδή τη χρήση και των δύο χεριών μαζί με ελεγχόμενο 
τρόπο με αυτοπεποίθηση και ισορροπία. 

Δίνεται ένας κανόνας π.χ. "Προσθέστε 3" και το παιδί καλείται να συλλέξει τα 
αντικείμενα που έχουν επισημανθεί με τους σωστούς αντίστοιχους αριθμούς, 
δημιουργώντας έτσι ένα αριθμητικό μοτίβο. Τα παιδιά γίνονται πιο ικανά στη 
μοντελοποίηση σχέσεων μεταξύ αριθμών και μπορούν να καταδείξουν την 
κατανόησή τους για την προσθήκη, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση. 

Το παιχνίδι απαιτεί από το παιδί να τεντώσει και τα δύο χέρια σε σχεδόν 90 ° σαν 
να κρατάει ένα κοντάρι ή μια σκούπα και να κάνει συντονισμένη χρήση και των δύο 
χεριών μαζί με ίση δύναμη για να διατηρήσει σε ισορροπία το μπαλάκι και να το 
κυλήσει προς ένα συγκεκριμένο αντικείμενο (χρώμα ή αριθμό) που του ζητείται. Με 
αυτόν τον τρόπο, το παιχνίδι βοηθά στην αύξηση της εμβέλειας της κίνησης των 
ώμων και βελτιώνει τη στάση του σώματος. Ωστόσο, το παιδί δεν πρέπει να 
απλώνει τα χέρια του πολύ μακριά και να περιορίζεται. Ο δάσκαλος / θεραπευτής 
μπορεί να ρυθμίσει τον τύπο και τη δυσκολία των κανόνων των αριθμητικών 
μοτίβων, π.χ. διαδοχικές ακολουθίες αριθμών που ακολουθούν τον κανόνα 
πρόσθεσης/ αφαίρεσης με το 2 ή αριθμητικών μοτίβων που ακολουθούν τον 
κανόνα πολλαπλασιασμού / διαίρεσης με το 5, καθώς επίσης και τα στοιχεία 
παιχνιδιού όπως πχ. η ενεργοποίηση εχθρών κ.α. 
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Είστε έτοιμοι να ισορροπήστε το μαλλινο μπαλάκι και να το βοηθήσετε να συλλέξει 
όλα τα αντικείμενα με τους σωστούς αριθμούς; 
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Over the Galaxy 
 

 

 

 
 

 

Ηλικία 

Ηλικία 4+ 

Tίτλος 

Tίτλος Over the Galaxy 

Σκοπός 

Σκοπός Εξάσκηση αριθμητικής και λεξιλογίου, Κατανόηση αριθμών-ποσοτήτων, Κοινωνικο-

συναισθηματική ανάπτυξη με αναγνώριση συναισθημάτων, Χωρική αντίληψη 

Περιγραφή 

Περιγραφή 
Η εκμάθηση της καταμέτρησης και η εξάσκηση του λεξιλογίου μαθηματικών μπορεί 
να γίνει διασκεδαστική για τα μικρά παιδιά με το παιχνίδι «Over the Galaxy». Η 
κατάκτιση της γνώσης της καταμέτρησης είναι απαραίτητη για κάθε μαθητή. Με 
αυτό το παιχνίδι τα παιδιά δουλεύουν την έννοια της καταμέτρησης από το 
νηπιαγωγείο έως τη πρώτη τάξη, αντιστοιχίζοντας αριθμούς σε διάφορες 
ταχύτητες. Το μόνο που έχει να κάνει ο δάσκαλος ή ο θεραπευτής είναι να επιλέξει 
τον αριθμό/αριθμούς που πρέπει το παιδί να αναγνωρίσει στο μάθημα. Ο μαθητής 
εμφανίζεται στην επιφάνεια ενός πλανήτη και η αποστολή του είναι να μετρήσει τα 
αντικείμενα που φέρουν τα διάφορα διαστημόπλοια επιλέγοντας μόνο αυτά που 
ταιριάζουν με τον ζητούμενο αριθμό. 

Εκτός από την καταμέτρηση, το «Over the Galaxy» βοηθά τους μαθητές να 
βελτιώσουν τις δεξιότητες λεξιλογίου τους. Το λεξιλόγιο είναι ένα ουσιαστικό 
κομμάτι της εκμάθησης της γλώσσας και δεν πρέπει να γίνεται βαρετό. Με αυτό το 
παιχνίδι, ο δάσκαλος ή ο θεραπευτής δίνει ένα γράμμα και οι μαθητές καλούνται 
να προσδιορίσουν ποια αντικείμενα στην οθόνη αρχίζουν με αυτό το γράμμα. Ο 
δάσκαλος μπορεί να δώσει επιπλέον ερεθίσματα στην τάξη ζητώντας από τους 
μαθητές να επιλέξουν μόνο λέξεις που ανήκουν σε κοινή θεματική ενότητα και 
ταυτόχρονα αρχίζουν από το συγκεκριμένο γράμμα. 

Μια ακόμη λειτουργία του παιχνιδιού Over the Galaxy ασχολείται με τη 
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συναισθηματική νοημοσύνη και αποτελεί ένα συναρπαστικό τρόπο για να 
προωθήσετε τη συζήτηση με τα παιδιά για τα συναισθήματά τους. Ο δάσκαλος 
μπορεί να βελτιώσει την μαθησιακή εμπειρία ζητώντας από τους μαθητές να 
αναγνωρίσουν και να επιλέξουν τις εικόνες που εκφράζουν συγκεκριμένα 
συναισθήματα. 

Επιπλέον, ο δάσκαλος ή ο θεραπευτής μπορεί να καταστήσει ακόμα πιο 
διασκεδαστικό το παιχνίδι, ενεργοποιώντας την επιλογή του «Power Up» όταν οι 
μαθητές απαντούν σωστά σε πολλές ερωτήσεις. Το παιχνίδι μπορεί να 
προσαρμοστεί προσθέτοντας συγκεκριμένο χρόνο ή ρυθμίζοντας το ρυθμό με τον 
οποίο εμφανίζονται αντικείμενα στην οθόνη, επιτρέποντας έτσι στους 
εκπαιδευτικούς να επηρεάσουν το ρυθμό σκέψης του μαθητή. Τέλος, ο δάσκαλος 
έχει πρόσβαση σε λεπτομερείς αναφορές σχετικά με την απόδοση του μαθητή σε 
όλο το παιχνίδι. 

Είστε έτοιμοι να τηλεμεταφερθείτε σε ένα νέο γαλαξία για την αποστολή σας και να 
συλλέξετε όλα τα σωστά αντικείμενα; 
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Divvy Up 
 

 

 

  

 

Ηλικία 

Ηλικία 6+ 

Tίτλος 

Tίτλος Divvy Up 

Σκοπός 

Σκοπός Κατανόηση της συμμετρίας και της διαίρεσης σχημάτων, ενδυνάμωση του 

οπτικοκινητικού συντονισμού των χεριών, της σταθερότητας των χεριών και της 

οπτικής αντίληψης 

Περιγραφή 

Περιγραφή 
Το Divvy Up είναι ένα διαδραστικό παιχνίδι που βοηθά τους μαθητές να 
κατανοήσουν τη διαίρεση 2Δ σχημάτων σε ίσα κομμάτια. Η εξάσκηση με τα χέρια 
στη συμμετρία δημιουργεί τη βάση για την μετέπειτα κατανόηση των κλασμάτων 
και της διαίρεσης. 

Τα παιδιά καλούνται να χωρίσουν 2Δ σχήματα σε δύο, τρία ή τέσσερα ίσα μέρη 
σχηματίζοντας γραμμές. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να διαμορφώσουν τις ρυθμίσεις 
του παιχνιδιού σύμφωνα με τις ανάγκες του μαθητή και το επίπεδό τους. Οι 
μαθητές της πρώτης τάξης μπορούν να επικεντρωθούν στη διαίρεση των σχημάτων 
σε μισά και τέταρτα, ενώ οι μαθητές δευτέρας τάξης συνεχίζουν με διαίρεση σε 
τρίτα. 

Επιπλέον, το παιχνίδι βοηθά τους μαθητές να αναγνωρίσουν συμμετρικά σχήματα, 
να βρουν τους άξονες συμμετρίας και να κατανοήσουν γιατί τα στοιχεία έχουν 
συμμετρία. Οι δάσκαλοι μπορούν να επιλέξουν εάν τα παιδιά θα εξασκηθούν με 
απλά 2Δ γεωμετρικά σχήματα ή πιο περίπλοκα συμμετρικά σχήματα, 
συμπεριλαμβανομένων των εικόνων πραγματικών αντικειμένων και τανγκράμ. Τα 
παιδιά καλούνται να σχεδιάσουν γραμμές συμμετρίας συνδέοντας τελείες. Το 
παιχνίδι ελέγχει τις απαντήσεις του μαθητή, διπλώνοντας το εκάστοτε σχήμα και 
παρουσιάζοντας ένα animation. 

Αυτό το διασκεδαστικό παιχνίδι είναι ιδανικό για την προώθηση του 
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οπτικοκινητικού συντονισμού των μαθητών, της σταθερότητας των χεριών και της 
διασταύρωσης μεσαίας γραμμής. Οι δεξιότητες οπτικής αντίληψής τους 
βελτιώνονται με τη  σχεδίαση γραμμών και τη σύνδεση των κουκκίδων στην οθόνη. 

Είστε έτοιμοι να κάνετε τους μαθητές σας να διερευνήσουν διαφορετικούς τρόπους 
σχεδίασης γραμμών συμμετρίας και διαίρεσης σχημάτων;  
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Lu Lagoon 
 

 

 

  

 

Ηλικία 

Ηλικία 4+ 

Tίτλος 

Tίτλος Lu Lagoon 

Σκοπός 

Σκοπός 
Συγκέντρωση, αισθητηριακή ολοκλήρωση, οπτική αντίληψη, ανάπτυξη αδρής 
κινητικότητας, συνεργασία, αυτοεκτίμηση, χαλάρωση και μείωση του στρες.  

Περιγραφή 

Περιγραφή 
Το Lu Lagoon είναι ένα παιχνίδι που εστιάζει στην αισθητηριακή ολοκλήρωση. 
Περισσότεροι από 1 παίκτης μπορούν να αλληλεπιδράσουν με ολόκληρο το σώμα 
τους. Βοηθά τα παιδιά να ρυθμίζουν αποτελεσματικά τα αισθητηριακά ερεθίσματα. 

Το παιχνίδι ενσωματώνει δραστηριότητες αισθητηριακής ενσωμάτωσης με φιλικό 
προς το παιδί τρόπο που ωθεί τον εγκέφαλο να επεξεργάζεται αποτελεσματικά τις 
αισθητηριακές πληροφορίες. Τα παιδιά αντιδρούν κατάλληλα σε ένα φανταστικό 
περιβάλλον και αλληλεπιδρούν με ψαράκια, κουνώντας τα χέρια τους ή κάνωντας 
άλματα. Μπορούν να φέρουν τα ψάρια προς το μέρος τους χαιρετώντας τα ή  
μπορούν χτυπώντας παλαμάκια να δημιουργήσουν τροφή και να τα ταΐσουν. 
Μπορούν επίσης να τρομάξουν τα ψάρια ώστε να απομακρυνθούν, κάνοντας  
κινήσεις με μεγαλύτερη ταχύτητα. 

Αυτό το παιχνίδι είναι ιδανικό για απλές δραστηριότητες αισθητηριακής 
ενσωμάτωσης για να συνδράμει τις συνεδρίες εργοθεραπείας και να βοηθήσει το 
παιδί στην κοινωνική και συναισθηματική του ανάπτυξη. Επιπλέον, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να ηρεμήσει το παιδί που βρίσκεται σε ένταση. Κάθε παιδί 
μπορεί να παίξει μόνο του στην οθόνη ή μπορεί να μπει στη δεξαμενή μαζί με τους 
συμμαθητές του για μια ομαδική δραστηριότητα. 

Ονειρεύεστε να παίζετε με ψάρια κάτω από το νερό; Πηγαίντε στο “Lu Lagoon”!  

 

 


