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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙΤΛΟΥ 
 

    

    

Τίτλος Οι Πειρατές ανακαλύπτουν… 
Γλώσσα και Μαθηματικά 

Πλατφόρμα PC 
Κατηγορία Εκπαιδευτικό CD- ROM 

Κοινό 6 – 8 ετών 

Έτος Κυκλοφορίας 2000  

ISBN 960-7995-19-8 

 Λιανική Τιμή € 40,00 (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ)  

 

Περίληψη  
Μια φορά κι έναν καιρό τα καράβια ενός βασιλιά κυνηγημένα από πειρατές κατέφυγαν σ’ ένα σύμπλεγμα τριών 
νησιών, το νησί των γραμμάτων, το νησί των αριθμών και το νησί της ομίχλης όπου οι άνθρωποι του βασιλιά 
έκρυψαν το θησαυρό. Χρόνια μετά, μια ομάδα αστείων πειρατών άκουσε για το χαμένο θησαυρό και ξεκινά για να 
τον βρει. Πρώτα όμως θα πρέπει να συγκεντρώσουν τα 16 κομμάτια της πέτρινης πλάκας που απεικονίζουν το 
χάρτη και τα οποία οι άνθρωποι του βασιλιά σκόρπισαν στα δύο άλλα νησιά. Τα παιδιά καλούνται να βοηθήσουν 
τους γκαφατζήδες πειρατές σε διάφορες δύσκολες καταστάσεις λύνοντας γρίφους-ασκήσεις από τη Γλώσσα και τα 
Μαθηματικά. 

 

Εκπαιδευτικά σημεία  
Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα έχει σκοπό να καλύψει βασική ύλη από τη Γλώσσα και τα Μαθηματικά των δύο 
πρώτων τάξεων του Δημοτικού. Μέσα από 16 διαφορετικές δραστηριότητες τα παιδιά εμπεδώνουν βασικά θέματα 
από τις εξής ενότητες: 
Γλώσσα: Συλλαβισμό λέξεων, Αντωνυμίες, Αναγραμματισμό λέξεων, Αντίθετες λέξεις, Πεζά-Κεφαλαία, Επίθετα-
Ουσιαστικά, Ενεργητικά-Παθητικά ρήματα, Φωνήεντα-Σύμφωνα, Ορθογραφία ρημάτων και ουσιαστικών. 
Μαθηματικά: Πολλαπλάσια αριθμών, Διαδοχή αριθμών, 4 πράξεις, Αντιστοίχιση αριθμών-ποσότητας, Σύνολα, 
Σύγκριση αριθμών, Μονάδες-δεκάδες-εκατοντάδες 

 

Χαρακτηριστικά τίτλου 
 Ελληνικό Βραβείο Mobius 2002 – Κατηγορία Εκπαίδευση 

 Το Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού της Κύπρου το προμηθεύτηκε τον Φεβρουάριο 2005 για χρήση σε όλα τα 
δημοτικά σχολεία της χώρας. 

 Συνδυάζει τη δράση με την εξερεύνηση και τη γνώση 

 Με χαριτωμένους και αστείους ήρωες που διασκεδάζουν και ταυτόχρονα διδάσκουν τα παιδιά 

 Φανταστικό περιβάλλον με πλούσια γραφικά, πρωτότυπη μουσική, τραγούδι, video 

 Δυνατότητα εκτύπωσης των ηρώων 

 Δραστηριότητες αρμονικά ενταγμένες στην ιστορία 

 Διαφορετικές ασκήσεις ανά τάξη 

 Υλοποιήθηκε σε συνεργασία με παιδαγωγούς και δοκιμάστηκε από παιδιά και παιδαγωγούς 

 Αξιολογήθηκε από τα κέντρα Technokids σε όλη την Ελλάδα 

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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