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Τα λογισμικά που έχουν σταλεί από το Υπουργείο παιδείας στα περισσότερα σχολεία 
σε  μορφή  cd,  χρειάζονται  μια  φορά  εγκατάσταση  στον  υπολογιστή  και  μετά  μπο‐
ρούν να τρέξουν και χωρίς το cd. 
  Τα περισσότερα περιέχουν ασκήσεις οι οποίες είτε δίνονται ανεξάρτητα είτε 
αποτελούν απαιτούμενο για τη συνέχιση κάποιας ιστορίας.  

Πρότασή μας είναι ο  εκπαιδευτικός μετά την ολοκλήρωση κάποιου κεφαλαί‐
ου να επιλέγει τις αντίστοιχες ασκήσεις τις οποίες θα δίνει αυτούσιες. Στο τέλος της 
χρονιάς μπορεί να κάνει μαζί με τα παιδιά την ιστορία η οποία θα περιέχει και όλες 
τις ασκήσεις. 

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει όλα  τα λογισμικά που έχουν σταλεί στα 
σχολεία.  

Στη  συνέχεια,  μέσα  από  εικόνες,  δίνονται  πληροφορίες  για  το  περιεχόμενο 
κάθε λογισμικού ξεχωριστά, έτσι ώστε ο κάθε εκπαιδευτικός να μπορεί εύκολα και 
γρήγορα να βρει την άσκηση που αναζητά. 

Θα πρέπει να σημειωθεί  τέλος πως  τα λογισμικά συνοδεύονται από έντυπα 
τετράδια ασκήσεων καθώς και αντίστοιχα βιβλία του δασκάλου.  

Επίσης μέσα από μια διαδικασία μπορεί ο εκπαιδευτικός, με τα περισσότερα 
λογισμικά,  να δημιουργήσει για κάθε μαθητή εξατομικευμένο πρόγραμμα ασκήσε‐
ων, είτε από τις έτοιμες είτε φτιάχνοντας δικές του. Μέσα από την ίδια διαδικασία 
μπορεί να δει στο τέλος την επίδοση του κάθε μαθητή. Για την εφαρμογή των παρα‐
πάνω ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:  

Στη λίστα με τα λογισμικά, υπάρχουν δύο κατηγορίες: S1 & S2 
Κατά  την  εγκατάσταση  των  συγκεκριμένων  λογισμικών  εγκαθίστανται  αυτό‐

ματα και κάποια άλλα «εργαλεία» που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση των λογι‐
σμικών. 

Με το Εργαλείο Διαχείρισης Περιεχομένου και Αξιολόγησης Μαθητή για τα 
Λογισμικά S2 υπάρχει  η  δυνατότητα  διαχείρισης  τάξεων,  μαθητών  και  ασκήσεων. 
Υπάρχει επίσης η δυνατότητα δημιουργίας και δικών μας ασκήσεων. 

Δημιουργούνται πρώτα Τάξη και ύστερα Μαθητές από το Διαχείριση Τάξεων 
και Μαθητών. 

Δημιουργούνται  Ομάδες  Ασκήσεων  από  το Ομάδες  Ασκήσεων.  Επιλέγουμε 
από τις συγκεκριμένες ασκήσεις που έχουν τα λογισμικά. Υπάρχει η δυνατότητα Τυ‐
χαίων ή Συγκεκριμένων. Στις τυχαίες δε βλέπουμε ποιες ασκήσεις επιλέγουμε, απλά 
βλέπουμε  την  ομάδα.  Με  την  επιλογή  συγκεκριμένων  βλέπουμε  τις  ασκήσεις  μία 
προς μία. Πριν τη δημιουργία των ομάδων ασκήσεων έχουμε τη δυνατότητα να προ‐
σθέσουμε και δικές μας, πάντα πάνω στα συγκεκριμένα κεφάλαια και με τις συγκε‐
κριμένες φόρμες. 

Από τον Καθορισμό Αξιολόγησης μπορούμε να επιλέξουμε Το Λογισμικό, την 
Ομάδα Ασκήσεων, το μαθητή και να το βάλουμε να «παίξει». Ο μαθητής βαθμολο‐
γείται και τα αποτελέσματα αποθηκεύονται. 

Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε από το Εμφάνιση Αποτελεσμάτων. 
 Με το Πρόγραμμα Προσθήκης – Επιλογής Περιεχομένου διαχειριζόμαστε τα 

Λογισμικά S1. Εδώ επιλέγουμε ασκήσεις αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα προσθήκης 
δικών μας.  Τη  διαχείριση  των  τάξεων,  των μαθητών αλλά  και  την αξιολόγηση  των 
μαθητών την επιλέγουμε μέσα από το πρόγραμμα n‐Τάξη. 

 Χαράλαμπος Γούτσος 
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ΛΛΛίίίσσστττααα   ΛΛΛοοογγγιιισσσμμμιιικκκώώώννν   
 
 

   

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑ 
ΤΑΞΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

ΣΕΛΙΔΑ 

1.  ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΛΩΣΣΑ Α’  4 

2.  
Ο ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΚΑΙ Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΟΥ 
ΚΟΚΚΙΝΟΜΥΤΗ 

ΓΛΩΣΣΑ Α’ S1 5 

3.  
ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙ-
ΧΝΙΔΟΧΩΡΑ (το μαγικό τρένο) 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
Α’ ΜΕΡΟΣ 1ο S1 7 

4.  
ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙ-
ΧΝΙΔΟΧΩΡΑ  
(η σκανταλιάρα μαϊμού) 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
Α’ ΜΕΡΟΣ 2ο S1 9 

5.  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α’ – Β’  
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Α’ – Β’ S2 10 

6.  Ο ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΚΑΙ Η ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ Α’ & 

Β’ S2 12 

7.  Ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΘΡΑΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
4ο ΜΕΡΟΣ – ΤΑ-

ΞΗ Β’ 
S1 14 

8.  ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Α’ & Β’  
ΜΕΡΟΣ 3ο 

S1 15 

9.  ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α’, Β΄ και Γ’ S2 16 
10.    - 

11. 
Η ΣΠΙΘΑ ΚΑΙ Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΣΤΟΝ 
ΠΛΑΝΗΤΗ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
Γ’ S2 18 

12. 
Ο ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΟΙ 12 ΘΕΟΙ ΤΟΥ 
ΟΛΥΜΠΟΥ 

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ’ S1 20 

13. 
Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟ-
ΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ 

ΓΛΩΣΣΑ Γ’ – Δ’ S2 21 

14. 
Η ΣΠΙΘΑ ΚΑΙ Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΣΤΟΝ 
ΠΛΑΝΗΤΗ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
Γ’ – Δ’ S2 23 

15. 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 
ΓΝΩΣΕΩΝ 

Β’ – Γ’ S2 26 

16. 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 
ΓΝΩΣΕΩΝ 

Γ’ – Δ’ S2 27 

17. 
Ο ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡ-
ΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ 

ΙΣΤΟΡΙΑ Δ’ S1 28 

18. 
Η ΣΠΙΘΑ ΚΑΙ Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΣΤΟΝ 
ΠΛΑΝΗΤΗ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
Ε’ – ΣΤ’ S2 29 

19. ΙΣΤΟΡΙΑ Ε’ – ΣΤ’ 
ΙΣΤΟΡΙΑ Ε’ – 

ΣΤ’ S2 32 

20. 
Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟ-
ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ 

ΓΛΩΣΣΑ Ε’-ΣΤ’ S2 33 

21. ΦΥΣΙΚΑ Ε’ – ΣΤ’ ΦΥΣΙΚΑ Ε’, ΣΤ’ S2 36 

22. ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Ε’-

ΣΤ’  37 

23. 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤ’ (ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΗ 
ΓΗ) 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤ’  41 

24. ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Α’ ΩΣ  ΣΤ’ Α’ ΩΣ  ΣΤ’ S2 42 

25. 
Ο ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛ-
ΛΑΔΑ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ S1 43 
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1.			Ταξίδι	στη	χώρα	των	γραμμάτων		
 

ΤΤΤαααξξξίίίδδδιιι   σσστττηηη   χχχώώώρρρααα   τττωωωννν   γγγρρραααμμμμμμάάάτττωωωννν   
ΓΓΓλλλώώώσσσσσσααα   ΑΑΑ΄́́   ΔΔΔηηημμμοοοτττιιικκκοοούύύ   

 
Το  λογισμικό  διδάσκει  τα  γράμματα  της  αλφαβήτου  χωριστά 
και περιέχει παιχνίδια που βοηθούν στην κατανόησή τους 
   

δδδιιιδδδααασσσκκκαααλλλίίίααα   γγγρρραααμμμμμμάάάτττωωωννν   

   
   

πππαααιιιχχχνννίίίδδδιιιααα   
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2.			Ο	Ξεφτέρης	και	ο	θησαυρός	του	Κοκκινομύτη		
 

ΟΟΟ   ΞΞΞεεεφφφτττέέέρρρηηηςςς   κκκαααιιι   οοο   θθθηηησσσαααυυυρρρόόόςςς   τττοοουυυ   ΚΚΚοοοκκκκκκιιινννοοομμμύύύτττηηη   

ΓΓΓλλλώώώσσσσσσααα   ΑΑΑ΄́́   ΔΔΔηηημμμοοοτττιιικκκοοούύύ   
 
Το λογισμικό μέσα από ένα παραμύθι περιπέτειας με τον Ξε‐
φτέρη, διδάσκει κομμάτια από την ύλη της Γλώσσας της Α’ Δη‐
μοτικού.  Η  συνέχεια  του  παραμυθιού  βασίζεται  στη  λύση  α‐
σκήσεων με τη μορφή παιχνιδιών, οι οποίες δίνονται και χωρι‐
στά ως παιχνίδια.  
   

πππαααιιιχχχνννίίίδδδιιιααα   
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2.			Ο	Ξεφτέρης	και	ο	θησαυρός	του	Κοκκινομύτη		
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3.			Αριθμοί	και	Πράξεις	στην	Παιχνιδοχώρα		
 

ΑΑΑρρριιιθθθμμμοοοίίί   κκκαααιιι   ΠΠΠρρράάάξξξεεειιιςςς   σσστττηηηννν   ΠΠΠαααιιιχχχνννιιιδδδοοοχχχώώώρρρααα   

(((τττοοο   μμμαααγγγιιικκκόόό   τττρρρέέένννοοο)))   
   

ΜΜΜαααθθθηηημμμααατττιιικκκάάά   ΑΑΑ΄́́   ΔΔΔηηημμμοοοτττιιικκκοοούύύ   (((111οοο   μμμέέέρρροοοςςς)))   
 
Το  λογισμικό  μέσα  από  ένα  παραμύθι  περιπέτειας  με  τον 
Ξεφτέρη,  διδάσκει  κομμάτια  από  την  ύλη  των Μαθηματικών 
της Α’  Δημοτικού.  Η  συνέχεια  του παραμυθιού βασίζεται  στη 
λύση  ασκήσεων  με  τη  μορφή  παιχνιδιών,  οι  οποίες  δίνονται 
και χωριστά ως παιχνίδια.  

   

πππαααιιιχχχνννίίίδδδιιιααα   
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3.			Αριθμοί	και	Πράξεις	στην	Παιχνιδοχώρα		
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4.			Αριθμοί	και	Πράξεις	στην	Παιχνιδοχώρα		
 

ΑΑΑρρριιιθθθμμμοοοίίί   κκκαααιιι   ΠΠΠρρράάάξξξεεειιιςςς   σσστττηηηννν   ΠΠΠαααιιιχχχνννιιιδδδοοοχχχώώώρρρααα   

(((ηηη   σσσκκκααανννττταααλλλιιιάάάρρρααα   μμμαααϊϊϊμμμοοούύύ)))   
   

ΜΜΜαααθθθηηημμμααατττιιικκκάάά   ΑΑΑ΄́́   ΔΔΔηηημμμοοοτττιιικκκοοούύύ   (((222οοο   μμμέέέρρροοοςςς)))   
 
 
Το  λογισμικό  μέσα  από  ένα  παραμύθι  περιπέτειας  με  τον 
Ξεφτέρη,  διδάσκει  κομμάτια  από  την  ύλη  των Μαθηματικών 
της Α’  Δημοτικού.  Η  συνέχεια  του παραμυθιού βασίζεται  στη 
λύση  ασκήσεων  με  τη  μορφή  παιχνιδιών,  οι  οποίες  δίνονται 
και χωριστά ως παιχνίδια.  
   

πππαααιιιχχχνννίίίδδδιιιααα   
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5.	Μαθηματικα	Α΄‐Β΄	Δημοτικου		
 

   

ΜΜΜαααθθθηηημμμααατττιιικκκάάά   ΑΑΑ΄́́   ‐‐‐ΒΒΒ΄́́   ΔΔΔηηημμμοοοτττιιικκκοοούύύ   

   
Το λογισμικό περιλαμβάνει ασκήσεις και δραστηριότητες από 
την ύλη των Μαθηματικών της Α’ και Β’ Δημοτικού.  

   

αααρρρχχχιιικκκήήή   οοοθθθόόόνννηηη   
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5.	Μαθηματικα	Α΄‐Β΄	Δημοτικου		
 

δδδρρρααασσστττηηηρρριιιόόότττηηητττεεεςςς   

       
   

ααασσσκκκήήήσσσεεειιιςςς   
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6.	Ο	Ξεφτέρης	και	η	Γραμματική		
 

   

   

ΟΟΟ   ΞΞΞεεεφφφτττέέέρρρηηηςςς   κκκαααιιι   ηηη   ΓΓΓρρραααμμμμμμααατττιιικκκήήή   
 
Το  λογισμικό  μέσα  από  ένα  παραμύθι  περιπέτειας  με  τον 
Ξεφτέρη, διδάσκει τη Γραμματική. Η συνέχεια του παραμυθιού 
βασίζεται  στη  λύση  ασκήσεων  με  τη  μορφή  παιχνιδιών,  οι 
οποίες  δίνονται  και  χωριστά  ως  παιχνίδια.  Είναι  η  συνέχεια 
του λογισμικού «Ταξίδι στη χώρα των γραμμάτων» 

   

γγγρρραααμμμμμμααατττιιικκκάάά   φφφαααιιινννόόόμμμεεενννααα   
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6.	Ο	Ξεφτέρης	και	η	Γραμματική		
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7.	Ο	καπετάν‐Μπουρμπουλήθρας 

   

   

ΟΟΟ   κκκαααπππεεετττάάάννν   ‐‐‐   ΜΜΜππποοουυυρρρμμμππποοουυυλλλήήήθθθρρραααςςς   
   

ΜΜΜαααθθθηηημμμααατττιιικκκάάά   ΒΒΒ΄́́   ΔΔΔηηημμμοοοτττιιικκκοοούύύ   (((444οοο   μμμέέέρρροοοςςς)))   
 
 
Το  λογισμικό  μέσα  από  ένα  παραμύθι  περιπέτειας  με  τον 
καπετάν ‐ Μπουρμπουλήθρα, διδάσκει κομμάτια από την ύλη 
των  Μαθηματικών  της  Β’  Δημοτικού.  Η  συνέχεια  του 
παραμυθιού  βασίζεται  στη  λύση  ασκήσεων  με  τη  μορφή 
παιχνιδιών, οι οποίες δίνονται και χωριστά ως παιχνίδια.  
   

πππαααιιιχχχνννίίίδδδιιιααα   
   

πππρρροοοσσσθθθέέέσσσεεειιιςςς   χχχωωωρρρίίίςςς   κκκρρρααατττοοούύύμμμεεενννοοο   (((δδδιιιψψψήήήφφφιιιοοο   μμμεεε   δδδιιιψψψήήήφφφιιιοοο)))   

πππρρροοοσσσθθθέέέσσσεεειιιςςς   μμμεεε   κκκρρρααατττοοούύύμμμεεενννοοο   (((δδδιιιψψψήήήφφφιιιοοο   μμμεεε   δδδιιιψψψήήήφφφιιιοοο)))   

αααφφφαααιιιρρρέέέσσσεεειιιςςς   χχχωωωρρρίίίςςς   κκκρρρααατττοοούύύμμμεεενννοοο   (((δδδιιιψψψήήήφφφιιιοοο   μμμεεε   μμμοοονννοοοψψψήήήφφφιιιοοο)))   

αααφφφαααιιιρρρέέέσσσεεειιιςςς   χχχωωωρρρίίίςςς   κκκρρρααατττοοούύύμμμεεενννοοο   (((δδδιιιψψψήήήφφφιιιοοο   μμμεεε   δδδιιιψψψήήήφφφιιιοοο)))   

αααφφφαααιιιρρρέέέσσσεεειιιςςς   μμμεεε   κκκρρρααατττοοούύύμμμεεενννοοο   (((δδδιιιψψψήήήφφφιιιοοο   μμμεεε   μμμοοονννοοοψψψήήήφφφιιιοοο)))    

αααφφφαααιιιρρρέέέσσσεεειιιςςς   μμμεεε   κκκρρρααατττοοούύύμμμεεενννοοο   (((δδδιιιψψψήήήφφφιιιοοο   μμμεεε   δδδιιιψψψήήήφφφιιιοοο)))   

ππποοολλλλλλαααπππλλλααασσσιιιααασσσμμμόόόςςς   (((μμμοοονννοοοψψψήήήφφφιιιοοο   μμμεεε   μμμοοονννοοοψψψήήήφφφιιιοοο)))   

ππποοολλλλλλαααπππλλλααασσσιιιααασσσμμμόόόςςς   (((δδδιιιψψψήήήφφφιιιοοο   μμμεεε   μμμοοονννοοοψψψήήήφφφιιιοοο)))   

δδδιιιαααίίίρρρεεεσσσηηη   (((δδδιιιψψψήήήφφφιιιοοο   μμμεεε   μμμοοονννοοοψψψήήήφφφιιιοοο)))   
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8.	Το	μυστικό	του	Ήλιου 

   

   

ΤΤΤοοο   μμμυυυσσστττιιικκκόόό   τττοοουυυ   ΉΉΉλλλιιιοοουυυ   

ΜΜΜαααθθθηηημμμααατττιιικκκάάά   ΑΑΑ’’’‐‐‐ΒΒΒ΄́́   ΔΔΔηηημμμοοοτττιιικκκοοούύύ   (((333οοο   μμμέέέρρροοοςςς)))   
 
 
Το  λογισμικό  μέσα  από  ένα παραμύθι  περιπέτειας,  διδάσκει 
κομμάτια  από  την  ύλη  των  Μαθηματικών  της  Α’  και  Β’ 
Δημοτικού.  Η  συνέχεια  του  παραμυθιού  βασίζεται  στη  λύση 
ασκήσεων  με  τη  μορφή  παιχνιδιών,  οι  οποίες  δίνονται  και 
χωριστά ως παιχνίδια.  
   

πππαααιιιχχχνννίίίδδδιιιααα   
   

πππρρράάάξξξεεειιιςςς   μμμεεεττταααξξξύύύ   δδδεεεκκκάάάδδδωωωννν   (((σσσύύύγγγκκκρρριιισσσηηη,,,   πππρρρόόόσσσθθθεεεσσσηηη,,,   αααφφφαααίίίρρρεεεσσσηηη,,,   

σσσυυυμμμπππλλλήήήρρρωωωμμμααα)))   

   

πππρρράάάξξξεεειιιςςς   μμμεεεττταααξξξύύύ   δδδιιιψψψήήήφφφιιιωωωννν   αααρρριιιθθθμμμώώώννν   (((222000   ωωωςςς   999999)))   (((σσσύύύγγγκκκρρριιισσσηηη,,,   

πππρρρόόόσσσθθθεεεσσσηηη,,,   αααφφφαααίίίρρρεεεσσσηηη,,,   σσσυυυμμμπππλλλήήήρρρωωωμμμααα)))   
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9.	Μελέτη	Περιβάλλοντος	Α΄‐Γ΄	Δημοτικου		
 

   

ΜΜΜεεελλλέέέτττηηη   ΠΠΠεεερρριιιβββάάάλλλλλλοοοννντττοοοςςς   

ΑΑΑ΄́́   ‐‐‐   ΓΓΓ΄́́   ΔΔΔηηημμμοοοτττιιικκκοοούύύ   
 
Το  λογισμικό  περιέχει  ασκήσεις  από  μια  σειρά  μαθημάτων 
Μελέτης  του  Περιβάλλοντος  των  τριών  πρώτων  τάξεων  του 
Δημοτικού..  

   

ΑΑΑ΄́́   ΔΔΔηηημμμοοοτττιιικκκοοούύύ   
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9.	Μελέτη	Περιβάλλοντος	Α΄‐Γ΄	Δημοτικου		
 

ΒΒΒ΄́́   ΔΔΔηηημμμοοοτττιιικκκοοούύύ

   
   

ΓΓΓ΄́́   ΔΔΔηηημμμοοοτττιιικκκοοούύύ   
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11.	Η	Σπίθα	και	ο	Κεραυνός	στον	πλανήτη	Ανδρομέδα		
 

ΗΗΗ   ΣΣΣπππίίίθθθααα   κκκαααιιι   οοο   ΚΚΚεεερρραααυυυνννόόόςςς   σσστττοοοννν   πππλλλααανννήήήτττηηη   ΑΑΑνννδδδρρροοομμμέέέδδδααα   

ΜΜΜαααθθθηηημμμααατττιιικκκάάά   ΓΓΓ΄́́   ΔΔΔηηημμμοοοτττιιικκκοοούύύ   (((ΜΜΜέέέρρροοοςςς   ΑΑΑ’’’)))   
   

Το  λογισμικό  μέσα  από  μια  περιπετειώδη  ιστορία  με 
πρωταγωνιστές τη Σπίθα και τον Κεραυνό, διδάσκει κομμάτια από την 
ύλη  των  Μαθηματικών  της  Γ’  Δημοτικού.  Η  συνέχεια  της  ιστορίας 
βασίζεται  στη  λύση  ασκήσεων  με  τη  μορφή  παιχνιδιών,  οι  οποίες 
δίνονται και χωριστά ως παιχνίδια.  

Επίσης περιλαμβάνει και μια σειρά από δραστηριότητες. 
   

αααρρρχχχιιικκκήήή   οοοθθθόόόνννηηη   
   

   
   

δδδρρρααασσστττηηηρρριιιόόότττηηητττεεεςςς   
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11.	Η	Σπίθα	και	ο	Κεραυνός	στον	πλανήτη	Ανδρομέδα		
 

πππαααιιιχχχνννίίίδδδιιιααα   
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12.	Ο	Ξεφτέρης	και	οι	12	Θεοί	του	Ολύμπου 

   

   

   

ΟΟΟ   ΞΞΞεεεφφφτττέέέρρρηηηςςς   κκκαααιιι   οοοιιι   111222   ΘΘΘεεεοοοίίί   τττοοουυυ   ΟΟΟλλλύύύμμμππποοουυυ   

   

ΙΙΙσσστττοοορρρίίίααα   ΓΓΓ΄́́   ΔΔΔηηημμμοοοτττιιικκκοοούύύ   
 
 

Το λογισμικό μέσα από μια επίσκεψη του Ξεφτέρη στον 
Όλυμπο, δίνει πληροφορίες για τον καθένα ξεχωριστά από του 
12  Θεούς.  (επιλογή Παραμύθι).  Στο  τέλος  των  πληροφοριών 
για κάθε Θεό, ο μαθητής καλείται να απαντήσει σε μια σειρά 
ερωτήσεων σχετικών με αυτά που άκουσε.  

Οι ερωτήσεις για κάθε Θεό δίνονται και ξεχωριστά με την 
επιλογή Παιχνίδι. 
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13.	Η	Σπίθα	και	ο	Κεραυνός	και	ο	ύποπτος	της	οδού	των	Ανέμων	
 

ΗΗΗ   ΣΣΣπππίίίθθθααα   κκκαααιιι   οοο   ΚΚΚεεερρραααυυυνννόόόςςς      

………κκκαααιιι   οοο   ύύύππποοοπππτττοοοςςς   τττηηηςςς   οοοδδδοοούύύ   τττωωωννν   ΑΑΑνννέέέμμμωωωννν   
   

ΓΓΓλλλώώώσσσσσσααα   ΓΓΓ΄́́‐‐‐   ΔΔΔ’’’   ΔΔΔηηημμμοοοτττιιικκκοοούύύ   
   

Το  λογισμικό  μέσα  από  μια  περιπετειώδη  ιστορία  με 
πρωταγωνιστές τη Σπίθα και τον Κεραυνό, διδάσκει κομμάτια από την 
ύλη  της  Γλώσσας  για  τις  τάξεις  Γ’  &  Δ΄  Δημοτικού.  Η  συνέχεια  της 
ιστορίας  βασίζεται  στη  λύση  ασκήσεων  με  τη  μορφή  παιχνιδιών,  οι 
οποίες δίνονται και χωριστά ως παιχνίδια.  

Επίσης περιλαμβάνει και μια σειρά από δραστηριότητες. 
   
   

   
   

δδδρρρααασσστττηηηρρριιιόόότττηηητττεεεςςς   
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13.	Η	Σπίθα	και	ο	Κεραυνός	και	ο	ύποπτος	της	οδού	των	Ανέμων	
 

πππαααιιιχχχνννίίίδδδιιιααα   
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14.	Η	Σπίθα	και	ο	Κεραυνός	στον	πλανήτη	Ανδρομέδα	
 

ΗΗΗ   ΣΣΣπππίίίθθθααα   κκκαααιιι   οοο   ΚΚΚεεερρραααυυυνννόόόςςς      

σσστττοοοννν   πππλλλααανννήήήτττηηη   ΑΑΑνννδδδρρροοομμμέέέδδδααα   
   

ΜΜΜαααθθθηηημμμααατττιιικκκάάά   ΓΓΓ΄́́‐‐‐   ΔΔΔ’’’   ΔΔΔηηημμμοοοτττιιικκκοοούύύ   
   

Το  λογισμικό  μέσα  από  μια  περιπετειώδη  ιστορία  με 
πρωταγωνιστές τη Σπίθα και τον Κεραυνό, διδάσκει κομμάτια από την 
ύλη των Μαθηματικών για τις τάξεις Γ’ & Δ΄ Δημοτικού. Η συνέχεια της 
ιστορίας  βασίζεται  στη  λύση  ασκήσεων  με  τη  μορφή  παιχνιδιών,  οι 
οποίες δίνονται και χωριστά ως παιχνίδια.  

Επίσης περιλαμβάνει και μια σειρά από δραστηριότητες. 
   

   

αααρρρχχχιιικκκήήή   οοοθθθόόόνννηηη   
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14.	Η	Σπίθα	και	ο	Κεραυνός	στον	πλανήτη	Ανδρομέδα	
 

   

δδδρρρααασσστττηηηρρριιιόόότττηηητττεεεςςς   

   
   

πππαααιιιχχχνννίίίδδδιιιααα   
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14.	Η	Σπίθα	και	ο	Κεραυνός	στον	πλανήτη	Ανδρομέδα	
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15.	Μελέτη	Περιβάλλοντος	Β’‐Γ’	 

   

   

   

ΜΜΜεεελλλέέέτττηηη   ΠΠΠεεερρριιιβββάάάλλλλλλοοοννντττοοοςςς   

ΠΠΠαααιιιχχχνννίίίδδδιιι   ΓΓΓνννώώώσσσεεεωωωννν   γγγιιιααα   τττηηη   ΒΒΒ΄́́   κκκαααιιι      ΓΓΓ’’’   ΔΔΔηηημμμοοοτττιιικκκοοούύύ   
   

Το λογισμικό αυτό είναι ένα παιχνίδι γνώσεων πάνω στο μάθημα 
της Μελέτης του Περιβάλλοντας για τις τάξεις Β’ και Γ’.  

Είναι  για  1  ή  2  παίκτες,  και  οι  κατηγορίες  των  ερωτήσεων  που 
περιλαμβάνει  φαίνονται  στην  παρακάτω  εικόνα.  Δεν  υπάρχει  η 
δυνατότητα  επιλογής  κατηγορίας.  Εμφανίζονται  ερωτήσεις  από  όλες 
τις κατηγορίες με την παρακάτω σειρά 
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16.	Μελέτη	Περιβάλλοντος	Γ’‐Δ’	 

   

   

   

ΜΜΜεεελλλέέέτττηηη   ΠΠΠεεερρριιιβββάάάλλλλλλοοοννντττοοοςςς   

ΠΠΠαααιιιχχχνννίίίδδδιιι   ΓΓΓνννώώώσσσεεεωωωννν   γγγιιιααα   τττηηη   ΓΓΓ΄́́   κκκαααιιι      ΔΔΔ’’’   ΔΔΔηηημμμοοοτττιιικκκοοούύύ   
   

Το λογισμικό αυτό είναι ένα παιχνίδι γνώσεων πάνω στο μάθημα 
της Μελέτης του Περιβάλλοντας για τις τάξεις Γ’ και Δ’.  

Είναι  για  1  ή  2  παίκτες,  και  οι  κατηγορίες  των  ερωτήσεων  που 
περιλαμβάνει  φαίνονται  στην  παρακάτω  εικόνα.  Δεν  υπάρχει  η 
δυνατότητα  επιλογής  κατηγορίας.  Εμφανίζονται  ερωτήσεις  από  όλες 
τις κατηγορίες με την παρακάτω σειρά. 
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17.	Ο	Ξεφτέρης	ταξιδεύει	στην	Αρχαία	Αθήνα 

   

   

   

ΟΟΟ   ΞΞΞεεεφφφτττέέέρρρηηηςςς   ττταααξξξιιιδδδεεεύύύεεειιι   σσστττηηηννν   ΑΑΑρρρχχχαααίίίααα   ΑΑΑθθθήήήνννααα   

   

ΙΙΙσσστττοοορρρίίίααα   ΔΔΔ΄́́   ΔΔΔηηημμμοοοτττιιικκκοοούύύ   
 
 

Το λογισμικό μέσα από μια περιήγηση του Ξεφτέρη στην 
Αρχαία  Αθήνα,  δίνει  πληροφορίες  για  τα  σημαντικότερα 
γεγονότα  και  τους  «πρωταγωνιστές»  της  εποχής.  (επιλογή 
Παραμύθι) 

Ολοκληρώνοντας κάποιο κομμάτι ο μαθητής καλείται να 
απαντήσει  σε  μια  σειρά  ερωτήσεων  σχετικών  με  αυτά  που 
άκουσε.  

Οι  παραπάνω  ερωτήσεις  δίνονται  και  ξεχωριστά  με  την 
επιλογή Παιχνίδι. 
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18.	Η	Σπίθα	και	ο	Κεραυνός	και	η	διάσωση	του	πλανήτη	Ανδρομέδα	
 

ΗΗΗ   ΣΣΣπππίίίθθθααα   κκκαααιιι   οοο   ΚΚΚεεερρραααυυυνννόόόςςς      

………   κκκαααιιι   ηηη   δδδιιιάάάσσσωωωσσσηηη   τττοοουυυ   πππλλλααανννήήήτττηηη   ΑΑΑνννδδδρρροοομμμέέέδδδααα   
   

ΜΜΜαααθθθηηημμμααατττιιικκκάάά   ΕΕΕ΄́́‐‐‐   ΣΣΣΤΤΤ’’’   ΔΔΔηηημμμοοοτττιιικκκοοούύύ   
   

Το  λογισμικό  μέσα  από  μια  περιπετειώδη  ιστορία  με 
πρωταγωνιστές τη Σπίθα και τον Κεραυνό, διδάσκει κομμάτια από την 
ύλη  των Μαθηματικών για  τις  τάξεις  Ε’ &  ΣΤ΄ Δημοτικού. Η  συνέχεια 
της ιστορίας βασίζεται στη λύση ασκήσεων με τη μορφή παιχνιδιών, οι 
οποίες δίνονται και χωριστά ως παιχνίδια.  

Επίσης περιλαμβάνει και μια σειρά από δραστηριότητες. 
Η  ιστορία  είναι  η  συνέχεια  και  το  τέλος  της  προηγούμενης 

περιπέτειας της Σπίθας και του Κεραυνού.  (Η Σπίθα και ο Κεραυνός στον 
πλανήτη Ανδρομέδα – Μαθηματικά Γ’ – Δ’) 
   

   

αααρρρχχχιιικκκήήή   οοοθθθόόόνννηηη   
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18.	Η	Σπίθα	και	ο	Κεραυνός	και	η	διάσωση	του	πλανήτη	Ανδρομέδα	
 

   

δδδρρρααασσστττηηηρρριιιόόότττηηητττεεεςςς   

   
   

πππαααιιιχχχνννίίίδδδιιιααα   
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18.	Η	Σπίθα	και	ο	Κεραυνός	και	η	διάσωση	του	πλανήτη	Ανδρομέδα	
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19.	Ιστορία	Ε’	–	ΣΤ’	 

   

   

   

ΙΙΙσσστττοοορρρίίίααα   ΕΕΕ΄́́   κκκαααιιι      ΣΣΣΤΤΤ’’’   ΔΔΔηηημμμοοοτττιιικκκοοούύύ   
   

Το λογισμικό αυτό είναι ένα παιχνίδι γνώσεων πάνω στο μάθημα 
της Ιστορίας για τις τάξεις Ε’ και ΣΤ’.  

Τα  κεφάλαια  στα  οποία  αναφέρονται  οι  ερωτήσεις  φαίνονται 
στις  παρακάτω εικόνες.  
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20.	Η	Σπίθα	και	ο	Κεραυνός	και	η	αποκάλυψη	της	αλήθειας	
 

ΗΗΗ   ΣΣΣπππίίίθθθααα   κκκαααιιι   οοο   ΚΚΚεεερρραααυυυνννόόόςςς      

………   κκκαααιιι   ηηη   αααππποοοκκκάάάλλλυυυψψψηηη   τττηηηςςς   αααλλλήήήθθθεεειιιαααςςς   
   

ΓΓΓλλλώώώσσσσσσααα   ΕΕΕ΄́́‐‐‐   ΣΣΣΤΤΤ’’’   ΔΔΔηηημμμοοοτττιιικκκοοούύύ   
   

Το  λογισμικό  μέσα  από  μια  περιπετειώδη  ιστορία  με 
πρωταγωνιστές τη Σπίθα και τον Κεραυνό, διδάσκει κομμάτια από την 
ύλη του μαθήματος της Γλώσσας για τις τάξεις Ε’ & ΣΤ΄ Δημοτικού. Η 
συνέχεια  της  ιστορίας  βασίζεται  στη  λύση  ασκήσεων  με  τη  μορφή 
παιχνιδιών, οι οποίες δίνονται και χωριστά ως παιχνίδια.  

Επίσης περιλαμβάνει και μια σειρά από δραστηριότητες. 
Η  ιστορία  είναι  η  συνέχεια  και  το  τέλος  της  προηγούμενης 

περιπέτειας της Σπίθας και του Κεραυνού. (Η Σπίθα και ο Κεραυνός και ο 
ύποπτος της οδού των ανέμων – Γλώσσα Γ’ – Δ’) 
   

   

αααρρρχχχιιικκκήήή   οοοθθθόόόνννηηη   
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20.	Η	Σπίθα	και	ο	Κεραυνός	και	η	αποκάλυψη	της	αλήθειας	
 

   

   

δδδρρρααασσστττηηηρρριιιόόότττηηητττεεεςςς   
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20.	Η	Σπίθα	και	ο	Κεραυνός	και	η	αποκάλυψη	της	αλήθειας	
 

   

πππαααιιιχχχνννίίίδδδιιιααα   
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21.	Φυσικά	Ε’‐ΣΤ’	
 

   

   

   

ΦΦΦυυυσσσιιικκκάάά   ΕΕΕ΄́́‐‐‐   ΣΣΣΤΤΤ’’’   ΔΔΔηηημμμοοοτττιιικκκοοούύύ   
   

Το λογισμικό αυτό είναι ένα παιχνίδι γνώσεων για το μάθημα των 
Φυσικών των δύο μεγαλύτερων τάξεων του Δημοτικού. 

Οι κατηγορίες στις οποίες αναφέρονται οι ερωτήσεις είναι: 

ΕΕΕ’’’   τττάάάξξξηηη   
   

   

ΣΣΣΤΤΤ’’’   τττάάάξξξηηη   
φφφυυυτττάάά ,,,    μμμεεεττταααδδδοοοτττιιικκκέέέςςς   ααασσσθθθέέένννεεειιιεεεςςς ,,,    εεενννέέέρρργγγεεειιιααα ,,,    οοοιιικκκοοοσσσύύύσσστττηηημμμααα ,,,    έέέμμμβββιιιααα‐‐‐άάάβββιιιααα ,,,    οοοξξξέέέααα‐‐‐βββάάάσσσεεειιιςςς‐‐‐άάάλλλααατττααα ,,,    ηηηλλλεεε‐‐‐

κκκτττρρροοομμμαααγγγνννηηητττιιισσσμμμόόόςςς ,,,    θθθεεερρρμμμόόότττηηητττααα ,,,    φφφωωωςςς ,,,     ζζζώώώααα ,,,    αααννναααπππαααρρραααγγγωωωγγγιιικκκόόό   σσσύύύσσστττηηημμμααα ,,,    αααννναααπππνννεεευυυσσστττιιικκκόόό   σσσύύύσσστττηηημμμααα ,,,    

κκκυυυκκκλλλοοοφφφοοορρριιικκκόόό   σσσύύύσσστττηηημμμααα   
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22.	Γεωγραφία	Ε’‐ΣΤ’	
 

   

   

ΓΓΓεεεωωωγγγρρραααφφφίίίααα   ΕΕΕ΄́́‐‐‐   ΣΣΣΤΤΤ’’’   ΔΔΔηηημμμοοοτττιιικκκοοούύύ   
   

Με  τη  βοήθεια  της  υδρογείου,  των  χαρτών,  των  δορυφορικών 
εικόνων  και   του ανάγλυφου που υπάρχει στο λογισμικό, μπορείς να 
ταξιδέψεις  στην  Ελλάδα  και  σε  όλο  τον  κόσμο.  Μαζεύεις  στοιχεία, 
εικόνες  και  πληροφορίες,  κάνεις  μετρήσεις  και  εκτυπώσεις  και 
αποτυπώνεις τα ταξίδια σου στους χάρτες.  
   

πππεεερρριιιεεεχχχόόόμμμεεενννααα   
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22.	Γεωγραφία	Ε’‐ΣΤ’	
 

υυυδδδρρρόόόγγγεεειιιοοοςςς   

   

   

χχχάάάρρρτττηηηςςς   τττοοουυυ   κκκόόόσσσμμμοοουυυ   
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22.	Γεωγραφία	Ε’‐ΣΤ’	
 

   

δδδοοορρρυυυφφφοοορρριιικκκήήή   εεειιικκκόόόνννααα   τττοοουυυ   κκκόόόσσσμμμοοουυυ   

   
   

χχχάάάρρρτττηηηςςς   τττηηηςςς   ΕΕΕλλλλλλάάάδδδαααςςς   
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22.	Γεωγραφία	Ε’‐ΣΤ’	
 

   

δδδοοορρρυυυφφφοοορρριιικκκήήή   εεειιικκκόόόνννααα   τττηηηςςς   ΕΕΕλλλλλλάάάδδδαααςςς   

   
   

δδδρρρααασσστττηηηρρριιιόόότττηηητττεεεςςς   
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23.	Γεωγραφία	ΣΤ’	
 

   

   

   

ΓΓΓεεεωωωγγγρρραααφφφίίίααα   ΣΣΣΤΤΤ’’’   ΔΔΔηηημμμοοοτττιιικκκοοούύύ   

(((ΜΜΜαααθθθαααίίίνννωωω   γγγιιιααα   τττηηη   ΓΓΓηηη)))   
   

Λογισμικό με ασκήσεις για τις ενότητες που φαίνονται στην παρακάτω 
εικόνα: 
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24.	Εικαστικά	Α’	‐	ΣΤ’	
 

   

   

   

ΕΕΕιιικκκααασσστττιιικκκάάά   ΑΑΑ’’’   ‐‐‐   ΣΣΣΤΤΤ’’’   ΔΔΔηηημμμοοοτττιιικκκοοούύύ   
   

Λογισμικό με μια σειρά από θέματα που έχουν σχέση με τα εικαστικά 
και φαίνονται  στην  παρακάτω  εικόνα. Μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  σε 
όλες τις τάξεις του Δημοτικού.  
Επίσης  έχει  τη  δυνατότητα  ελεύθερης  ζωγραφικής  και  σύνθεσης  με 
πλήθος έτοιμων εικόνων. 
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25.	Ο	Ξεφτέρης	ταξιδεύει	στην	Ελλάδα 

   

   

   

ΟΟΟ   ΞΞΞεεεφφφτττέέέρρρηηηςςς   ττταααξξξιιιδδδεεεύύύεεειιι   σσστττηηηννν   ΕΕΕλλλλλλάάάδδδααα   

   

ΓΓΓεεεωωωγγγρρραααφφφίίίααα   
 
 

Το  λογισμικό  μέσα  από  ένα  ταξίδι  του  Ξεφτέρη  στην 
Ελλάδα,  δίνει  γεωγραφικές  πληροφορίες  για  τη  χώρα  μας. 
(επιλογή Παραμύθι) 

Ολοκληρώνοντας κάθε περιήγηση ο μαθητής καλείται να 
απαντήσει  σε  μια  σειρά  ερωτήσεων  σχετικών  με  αυτά  που 
άκουσε.  

Οι  παραπάνω  ερωτήσεις  δίνονται  και  ξεχωριστά  με  την 
επιλογή Παιχνίδι. 
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