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Σειρά ΔΑΧΤΥΛΟΜΙΚΡΟΥΛΗΔΕΣ 

Τίτλος Δαχτυλομικρούληδες 1 

Κατηγορία  Εκπαιδευτικό Παιχνίδι (CD ROM) 

Κοινό Μαθητές προσχολικής ηλικίας  

Έτος κυκλοφορίας 2009 

ISBN 978-960-7995-78-0 

Λιανική Τιμή € 25,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 

 

Περίληψη 
Στο πρόγραμμα αυτό, οι μικροί μας φίλοι «παρέα με τη Δαχτυλονεραϊδούλα και τα σαλιγκάρια του 
δάσους, γίνονται εξερευνητές στο χωριό των Δαχτυλομικρούληδων»! Νούφαρα, μπαλόνια, ζώα, 
φυτά και πολλά αγαπημένα αντικείμενα, τους καθοδηγούν μέσω μιας ειδικά σχεδιασμένης σειράς 
εκπαιδευτικών ασκήσεων, στο μαγικό κόσμο της γνώσης. Κάθε άσκηση συνοδεύεται από εικόνες, 
χρώματα, γραφικά, κίνηση και ήχο, εισάγοντας έτσι, με παιγνιώδη τρόπο τους μαθητές 
προσχολικής ηλικίας σε βασικές έννοιες και βοηθώντας τους να εξασκήσουν βασικές δεξιότητες. 
Μέσω του προγράμματος, οι μαθητές:  
 Εξασκούν τις ικανότητες προσανατολισμού και κατεύθυνσης. Εξοικειώνονται με τον υπολογιστή 

και αναπτύσσουν τη λεπτή κινητικότητα μαθαίνοντας να χρησιμοποιούν το ποντίκι. 
 Μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να ταιριάζουν τα χρώματα καθώς και να συνθέτουν νέα, 

αναμιγνύοντάς τα. Εξασκούνται στην αναγνώριση βασικών σχημάτων  
 Εξοικειώνονται με την έννοια των αριθμών και εξασκούνται στη μέτρηση και την ακολουθία τους. 
 Μαθαίνουν τα ζώα και τις τροφές τους, τα φυτά,  καθώς επίσης και την προέλευση των τροφών 

και των υλικών τους. 
 

Εκπαιδευτικά Σημεία 
Το Δαχτυλομικρούληδες 1, το οποίο αποτελεί ένα σύνολο πολλών διαφορετικών προγραμμάτων, 
σχεδιάστηκε για να συμβάλει στην καλύτερη εφαρμογή των υπολογιστών στην προσχολική 
εκπαίδευση. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του προγράμματος, εστιάζει στην υποστήριξη της 
διδασκαλίας των διαφορετικών εννοιών που διδάσκονται στο χώρο του νηπιαγωγείου ενώ 
παράλληλα, προσφέρει τις ακόλουθες δυνατότητες: 
 Εξοικείωση με τον υπολογιστή. 
 Καλύτερη κατανόηση και εξάσκηση στα θέματα που διδάσκονται 
 Δημιουργία ενός χαρούμενου περιβάλλοντος με χρώματα, γραφικά, κίνηση, ήχο, ανθρώπινη 
φωνή στο οποίο μπορούν να παίξουν, να ζωγραφίσουν, να διασκεδάσουν και να μάθουν. 

 Εμπλουτισμό και υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας  
 

Χαρακτηριστικά Τίτλου 
 Δυνατότητα αυτόνομης χρήσης του προγράμματος από το μαθητή 
 Πολυμεσική προσέγγιση (ανθρώπινη φωνή, animation, ήχος, μουσική) 
 Ανήκει στην κατηγορία των εκπαιδευτικών παιχνιδιών. 
 

Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές 
 Pentium IV 
 512 ΜΒ RAM 
 Κάρτα ήχου 
 SVGA κάρτα γραφικών, ανάλυση οθόνης 1024 X 768 στα εκατομμύρια χρώματα 
 Windows  XP ή νεότερα 
 CD-ROM drive 
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