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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 

 

 

Τίτλος 10΄ στην Ορθογραφία 
Κατηγορία Εκπαιδευτικό Παιχνίδι 
Κοινό Μαθητές Δημοτικού 
Τιμή πλήρους έκδοσης 2.99 € 
Λογισμικό Android 

 

 
Περίληψη 
Το app «10’ στην Ορθογραφία» αποτελεί τον 1ο τίτλο μιας σειράς εκπαιδευτικών 
παιχνιδιών για Android περιβάλλον (tablets/mobile phones). 
Το app περιλαμβάνει 3 εκπαιδευτικές δραστηριότητες και 3 παιχνίδια για την εξάσκηση 
στην ορθογραφία. 
Επιπλέον αναπτύσσονται επιμέρους δεξιότητες, όπως: η γραφή και αναγνώριση λέξεων, η 
ταχύτητα αντίδρασης, η λογική σκέψη, η παρατηρητικότητα. 

 
Περιγραφή 
Η πλήρης έκδοση της εφαρμογής περιλαμβάνει: 

• 524 λέξεις με εικόνες και ήχο 
• 3 διαδραστικές multimedia εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην ορθογραφία 
• 3 παιχνίδια στην ορθογραφία 
• Το παιδί έχει πρόσβαση στα 3 παιχνίδια συλλέγοντας πόντους για κάθε σωστή 

απάντηση στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 
• Προσαρμογή στις ανάγκες του παιδιού βάσει των εξής επιλογών: 

√ Επιλογή λέξεων βάσει του 1ου γράμματος  
√ Επιλογή εμφάνισης γραμμάτων στις λέξεις (μόνο κεφαλαία ή μόνο πεζά ή και 

τα δύο) 
√ Αλλαγή χρώματος οθόνης 

• Επιλογή και αποθήκευση λέξεων στις «αγαπημένες μου λέξεις» για να τις δει ξανά 
το παιδί εμπεδώνοντας έτσι την ορθογραφία τους. 

• Επιβράβευση με emoticons. 
• Παρακίνηση του παιδιού να προσπαθήσει ξανά σε περίπτωση λανθασμένης 

απάντησης. 
• Βοήθεια σε κάθε τμήμα της εφαρμογής 
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Διαφορές ανάμεσα σε demo και πλήρη έκδοση 
 

 

 

 

 Δωρεάν 
Έκδοση 

Πλήρης 
Έκδοση 

Λέξεις - Εικόνες 48 524 
Παιχνίδια 1 3 

Παραμετροποίηση Όχι Ναι 
Διαφημίσεις Ναι Όχι 

 

  
 

Περιγραφή Δραστηριοτήτων 
  

Ταίριαξε εικόνες και λέξεις 

Δεξιότητες που αναπτύσσονται: 
ορθογραφία, αναγνώριση λέξης, 

παρατηρητικότητα 
Το παιδί καλείται να ταιριάξει  

την κάθε εικόνα με την αντίστοιχη  
σωστά γραμμένη λέξη. 
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Διάλεξε τη σωστή λέξη 

Δεξιότητες που αναπτύσσονται: 
ορθογραφία, παρατηρητικότητα 
Το παιδί βλέπει και ακούει τη λέξη και 
καλείται να επιλέξει τη σωστή από 3 λέξεις. 

  
 

 

 

 

Γράψε τη λέξη 

Δεξιότητες που αναπτύσσονται: 
ορθογραφία, γραφή λέξεων 

Το παιδί βλέπει και ακούει τη λέξη  
και καλείται να επιλέξει τα σωστά 
γράμματα για να γράψει τη λέξη.  

Μπορεί να επιλέξει τόνους  
για να προσθέσει τονούμενο γράμμα  
ή να σβήσει το γράμμα που έγραψε. 
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Περιγραφή Παιχνιδιών 
 

 

Κρεμάλα  

Δεξιότητες που αναπτύσσονται: 
ορθογραφία, λογική σκέψη  
Το παιδί θα πρέπει να επιλέξει γράμματα, 
να μαντέψει τη λέξη και να την γράψει 
σωστά για να αποφύγει τη κρεμάλα. 

 
Λύσε το γρίφο και βρες τη λέξη  

Δεξιότητες που αναπτύσσονται: ορθογραφία, 
σειρά των γραμμάτων,  

λογική σκέψη 
Το παιδί βλέπει το γρίφο και πρέπει  

να μαντέψει τη σωστή λέξη  
και να επιλέξει ένα-ένα τα γράμματα αυτής για 

να την συνθέσει. 
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Καλάθι  

Δεξιότητες που αναπτύσσονται: 
ορθογραφία, ταχύτητα αντίδρασης, 
παρατηρητικότητα  
Εμφανίζονται λέξεις άλλες σωστές  
και άλλες με ορθογραφικά λάθη.  
Το παιδί πρέπει να πατήσει στις λάθος 
λέξεις για να μην πέσουν στο καλάθι. 
Κερδίζονται πόντοι για κάθε σωστή λέξη 
που πέφτει στο καλάθι και χάνονται όλοι  
οι πόντοι αν πέσει λάθος λέξη στο καλάθι  
ή αν το παιδί πατήσει σε σωστή λέξη. 

  
 

 


