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Σειρά ΠΑΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Τίτλος Πάω Γ΄ Δημοτικού 

Κατηγορία  Εκπαιδευτικό Παιχνίδι  

Κοινό 8-9 ετών – Μαθητές Γ’ Δημοτικού 

Έτος κυκλοφορίας 2009 

ISBN 978-960-7995-76-6 

Λιανική Τιμή €  28,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 

 
Περίληψη 
Στο πρόγραμμα αυτό, οι μαθητές της Γ΄ Δημοτικού «πετώντας πάνω από μια μαγική χώρα, 
επισκέπτονται τα κάστρα της γνώσης», όπου μέσα από μία σειρά διασκεδαστικών ασκήσεων 
έχουν τη δυνατότητα να εμπεδώσουν τη διδακτέα ύλη στη Γλώσσα, τα Μαθηματικά, την Ιστορία, τα 
Θρησκευτικά και τη Μελέτη Περιβάλλοντος. Ακολουθώντας πιστά κάθε ενότητα του σχολικού 
βιβλίου, μπορούν με τον πιο δημιουργικό τρόπο σε κάθε ημερήσιο μάθημα, να κατανοήσουν τη 
θεωρία, να μελετήσουν παραδείγματα και να λύσουν ασκήσεις. Στο τέλος, το «κάστρο των 
παιχνιδιών» περιμένει τους μικρούς μαθητές… για να τους ανταμείψει για τις γνώσεις που 
απέκτησαν!    

 
Εκπαιδευτικά Σημεία 
 Συνοδεύει και υποστηρίζει το καθημερινό διάβασμα του μαθητή στο σπίτι 
 Μπορεί να αποτελέσει υποστηρικτικό εργαλείο για το δάσκαλο, κατά τη διδασκαλία στην τάξη 
 Ακολουθεί βήμα-βήμα την ύλη που περιέχουν τα νέα σχολικά βιβλία  
 Η θεωρία παρουσιάζεται αναλυτικά με παραδείγματα  
 Ο μαθητής ανακαλύπτει τον κανόνα μόνος του με διαδραστικό τρόπο 
 Υπάρχει μεγάλη ποικιλία ασκήσεων και ερωτήσεων 
 Δίδεται επιβράβευση προς τον μαθητή για κάθε σωστή απάντηση ή παρακίνηση για να 

προσπαθήσει ξανά, όταν κάνει κάποιο λάθος.  

 
Χαρακτηριστικά Τίτλου 
 Γλώσσα: 175 ασκήσεις με πάνω από 2000 ερωτήσεις 
 Μαθηματικά: 280 ασκήσεις με πάνω από 1000 ερωτήσεις 
 Ιστορία- Θρησκευτικά - Μελέτη περιβάλλοντος: πάνω από 600 ερωτήσεις 
 Πολυμεσική προσέγγιση (ανθρώπινη φωνή, ηχητικά εφέ, animation) 
 Ευκολία στη χρήση 
 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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