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Για τις μικρές ηλικίες 

Gigo Crazy Cars 

    

 

Gigo Tools Junior Engineer 

      

Δημιουργήστε μια ποικιλία κατασκευών συνδυάζοντας τα κομμάτια σύμφωνα με τις 
οδηγίες ή αυτοσχεδιάζοντας 

Παρέχονται οδηγίες για 3 αρχικά μοντέλα, ώστε να ξεκινήσετε άμεσα το παιχνίδι! 

Τα δομικά στοιχεία μπορούν να συνδυαστούν με άλλα πακέτα για  να δημιουργήσετε 
νέα μοναδικά μοντέλα! 

 

Κωδικός είδους: 407262 

12,09 χωρίς ΦΠΑ  

15,00 ευρώ με ΦΠΑ 

 

Κωδικός είδους: 407334 

22,59 χωρίς ΦΠΑ  

28,00 ευρώ με ΦΠΑ 

 

 Βασικό πακέτο για μικρούς μηχανικούς 

 Αναγνώριση σχήματος και χρώματος 

 Συντονισμός ματιού – χεριού 

 Εύκολο στη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση 

 Βοηθάει τα παιδιά να γνωρίσουν αντικείμενα καθημερινής χρήσης, έντομα και ζώα 

μέσα από το παιχνίδι. 
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Για τις μικρές ηλικίες 

Gigo Τρελές Κατασκευές 

   

Gigo Symphony of Cars 

 

Κωδικός είδους: 407266 

20,96 χωρίς ΦΠΑ  

26,00 ευρώ με ΦΠΑ 

 

 Δημιουργήστε μια ποικιλία κατασκευών συνδυάζοντας τα κομμάτια σύμφωνα με 

τις οδηγίες ή αυτοσχεδιάζοντας 

 Παρέχονται οδηγίες για 8 μοντέλα, που θα εξάψουν τη φαντασία των μικρών 

παιδιών! 

 Πολύχρωμα δομικά στοιχεία που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της οπτικής 

ικανότητας και του συγχρονισμού όρασης-κίνησης 

 

Κωδικός είδους: 407270 

17,74 χωρίς ΦΠΑ 

22,00 ευρώ με ΦΠΑ 

 

Τα 7 χαριτωμένα μοντέλα επιτρέπουν στα παιδιά να αρχίσουν να μπαίνουν στον κόσμο 

των οχημάτων. 

● Διαθέτει χρήσιμα εργαλεία για τους αρχάριους μικρούς μηχανικούς για να μάθουν 

τους βασικούς χειρισμούς 

● Εύκολο χειρισμό και τοποθέτηση που ενθαρρύνει τον συντονισμό των ματιών με τα 

χέρια 

● Το κουτί έχει ειδικό σχεδιασμό που το κάνει ένα πραγματικό κουτί εργαλείων 
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Για τις μικρές ηλικίες 

Gigo Creative Machine 

 

Gigo Robots Junior 

 

Κωδικός είδους: 941275 

28,22 χωρίς ΦΠΑ 

35,00 ευρώ με ΦΠΑ 

Το σετ Gigo Creative Machine αποτελείται κυρίως από Gigo A Blocks. Ο εύκολος 

χειρισμός και η συναρμολόγηση επιτρέπει στα παιδιά να ασκούν τη μυϊκή δύναμη των 

χεριών και το συντονισμό των ματιών με το χέρι, ενώ ταυτόχρονα διεγείρουν τα μυαλά 

τους. 

Μπορούν να κατασκευάσουν διάφορα μοντέλα, συμπεριλαμβανομένων ρομπότ και 

απλών μηχανημάτων, που επιτρέπουν τις λεπτές κινητικές δεξιότητες και βασικές 

γνώσεις μηχανικής όπως η μετάδοση κίνησης με γρανάζια. 

Κωδικός είδους: 407268 

38,71 χωρίς ΦΠΑ 

48,00 ευρώ με ΦΠΑ 

 

Αυτό το τέλειο ρομποτικό κιτ έχει ένα νέο χαρακτηριστικό γνώρισμα, το γρανάζι που 

κάνει δυνατή τη μετάδοση από έναν τροχό που περιστρέφεται όταν ένα μοντέλο 

ωθείται προς τα εμπρός και περικλείει διάφορους τροχούς διαφορετικών 

διαστάσεων, η κίνηση μεταδίδεται και τελειώνει σε μια λειτουργία όπως οι βραχίονες 

του ρομπότ. 

Μπορούν να κατασκευάσουν 10 διαφορετικά μοντέλα, όλα με τη δικές τους ιδιαίτερες 

και διασκεδαστικές κινήσεις. 
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Για τις μικρές ηλικίες 

Gigo Planes Junior 

   

 

Gigo Cars Junior 

 

 

 

 

Κωδικός είδους: 407264 

38,71 χωρίς ΦΠΑ 

48,00 ευρώ με ΦΠΑ 

 

Η σειρά Junior Engineer παρουσιάζει ένα νέο πακέτο με θέμα Gigo Planes Junior 

Engineer με το οποίο τα παιδιά μπορούν να φτιάξουν αιωρόπτερο, ελικόπτερο, 

διαστημικό λεωφορείο και πολλά άλλα. 

 

Κωδικός είδους: 407263 

38,71 χωρίς ΦΠΑ 

48,00 ευρώ με ΦΠΑ 

 

Με το πακέτο Gigo Cars Junior Engineer μπορείτε να φτιάξετε 10 διαφορετικά & 

διασκεδαστικά μοντέλα αυτοκινήτων, το κάθε ένα με τις δικές του διασκεδαστικές, 

ανεξάρτητες κινήσεις. 
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Για τις μικρές ηλικίες 

Gigo Theme Park 

   

Gigo Creative World – Little Artist 

   

 

Κωδικός είδους: 407267 

45,00 χωρίς ΦΠΑ 

55,80 ευρώ με ΦΠΑ 

 

Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός των τροχών του Gigo Theme Park αποτελεί 

μια επαναστατική εφεύρεση, που σε συνδυασμό με την ελεύθερη διολίσθηση και τη 

δυνατότητα συνδυασμού των τροχών θα χαρίσει στα παιδιά ώρες διασκέδασης!  Με το 

Gigo Theme Park, οι μικροί μηχανικοί θα μπορέσουν να κατασκευάσουν διάφορα 

παιχνίδια του λούνα παρκ, όπως το καρουζέλ, το τρενάκι και το πειρατικό πλοίο! 

 

Κωδικός είδους: 401232 

55,00 χωρίς ΦΠΑ 

68,20 ευρώ με ΦΠΑ 

 

Συναρμολογήστε τους κύβους και διασκεδάστε κατασκευάζοντας διάφορα μοντέλα! Τα 

παιδιά θα αναπτύξουν τις ικανότητές τους στην κατασκευή βήμα βήμα και στην 

αναπαράσταση ιστοριών με τις δημιουργίες τους. 
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Για τις μικρές ηλικίες 

Gigo Κατασκευές Φορτηγών 

 

Gigo Κατασκευή Δεινοσαύρων 

 

 

 

 

 

 

Κωδικός είδους: 407425 

20,96 χωρίς ΦΠΑ 

26,00 ευρώ με ΦΠΑ 

 

Οι θεματικοί κύβοι μπορούν να εμπνεύσουν την δημιουργικότητα και την φαντασία 

των παιδιών. Το παιδί μπορεί να φανταστεί ότι είναι σε ένα εργοτάξιο και έχει να κάνει 

πολλές εργασίες. Χτίστε την δική σας ομάδα οχημάτων εργασίας όπως Μπουλντόζα, 

Απορριματοφόρο, Εκχιονιστικό,Μπετονιέρα, Γερανό, Οδοστρωτήρα, Κλαρκ, 

Εκσκαφέα, Ριμουλκούμενο, Γερανό Πύργο Ελέγχου. 

Κωδικός είδους: 407424 

20,96 χωρίς ΦΠΑ 

26,00 ευρώ με ΦΠΑ 

 

Οι θεματικοί κύβοι μπορούν να εμπνεύσουν την δημιουργικότητα και την φαντασία 

των παιδιών. Το παιδί μπορεί να εξερευνήσει ένα πάρκο δεινοσαύρων πίσω στον 

χρόνο που ο Τυραννόσαυρος κυνηγά, ο Ράπτορας τρέχει, και να παίξει με 

τον Βραχιόσαυρο, τον Τρικερατώψ, τον Ιχθυόσαυρο, τον Πτερόσαυρο και τον 

Ευοπλοκέφαλο. 
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Για τις μικρές ηλικίες 

Gigo Κυνηγός Ταχύτητας 

 

Μίνι αυτοκίνητα 

 

Κωδικός είδους: 407426 

20,96 χωρίς ΦΠΑ 

26,00 ευρώ με ΦΠΑ 

 

Τα δημιουργικά κυβάκια μπορούν να εμπνεύσουν τη δημιουργικότητα και τη 

φαντασία στα παιδιά. Φανταστείτε ότι είστε σούπερ μηχανικοί και σχεδιάζετε ωραία 

αυτοκίνητα / κατασκευές και επιλύετε προβλήματα από προκλητικά ατυχήματα. 

Δημιουργήστε τις δικές σας κυκλοφοριακές σκηνές από μπλοκ, μια ταχύτητα για να 

αγωνιστείτε, ή μια απολαυστική περιήγηση στην πόλη! 

Κωδικός είδους: 407417 

7,98 χωρίς ΦΠΑ 

9,90 ευρώ με ΦΠΑ 

 

 Τα θεματικά τουβλάκια ενισχύουν τη δημιουργικότητα και την φαντασία των 

παιδιών! 

 Τα τρισδιάστατα τουβλάκια σας επιτρέπουν να κάνετε απεριόριστες 

παραλλαγές κατασκευών! 

 24 οχήματα ειδικά σχεδιασμένα για παιδιά. 
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Κατασκευές για μεγαλύτερα παιδιά 

Engineering Makerspace Off-Road Rovers 

 

Engineering Makerspace Alien Robots 

 

Κωδικός είδους: 407446 

20,96 χωρίς ΦΠΑ 

26,00 ευρώ με ΦΠΑ 

 

 Δημιουργήστε 10 μοντέλα όπως οχήματα με ερπύστριες και μηχανήματα. 

 Οι ερπύστριες είναι ειδικά διαμορφωμένες για να ξεπερνούν ακόμα και 

εμπόδια. 

 Το μοτέρ 28X με διακόπτη έχει καλύτερη ροπή και γρηγορότερη ταχύτητα, και 

μπορεί να κινηθεί δεξιόστροφα και αριστερόστροφα. Με εύκολη και γρήγορη 

συναρμολόγηση! 

 Ρεαλιστικές λεπτομέρειες που κάνουν τα μοντέλα σαν αληθινά! 

 

Κωδικός είδους: 407445 

20,16 χωρίς ΦΠΑ 

25,00 ευρώ με ΦΠΑ 

 

 Κατασκευάστε 10 εξωπραγματικές μηχανές - ερπετά και μάθετε για την φυσική 

των μοχλών και των συνδέσμων.  

 Το μοτέρ 28X με διακόπτη έχει καλύτερη ροπή και γρηγορότερη ταχύτητα, και 

μπορεί να κινηθεί δεξιόστροφα και αριστερόστροφα. Με εύκολη και γρήγορη 

συναρμολόγηση! 
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Κατασκευές για μεγαλύτερα παιδιά 

Engineering Makerspace Geared-Up Gadgets 

 

Engineering Makerspace Kinetic Machines 

 

Κωδικός είδους: 407443 

16,12 χωρίς ΦΠΑ 

20,00 ευρώ με ΦΠΑ 

 

 Κατασκευάστε 5 διασκεδαστικά gadgets και μάθετε για τα γρανάζια και την 

μετάδοση της ταχύτητας. 

 Τα μοντέλα χρησιμοποιούν γρανάζια ή/και λαστιχάκια από καουτσούκ για να 

μετακινηθούν. 

 Ρεαλιστικές λεπτομέρειες που κάνουν τα μοντέλα σαν αληθινά! 

 

Κωδικός είδους: 407444 

20,16 χωρίς ΦΠΑ 

25,00 ευρώ με ΦΠΑ 

 

 Φτιάξτε 5 απίθανες μηχανές και μάθετε για τη φυσική της δύναμης, της κίνησης 

και της ενέργειας.Τα μοντέλα χρησιμοποιούν λαστιχάκια για να κινηθούν. 

 Ένας εκτοξευτής δίνει ώθηση στα οχήματα για υψηλές ταχύτητες. 

 Ρεαλιστικές λεπτομέρειες που κάνουν τα μοντέλα σαν αληθινά! 
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Κατασκευές για μεγαλύτερα παιδιά 

RCM Construction Vehicles 

 

Remote-Control Machines Farm 

  

Κωδικός είδους: 407408 

72,59 χωρίς ΦΠΑ 

90,00 ευρώ με ΦΠΑ 

 

 Κατασκευάστε μοντέλα όπως εκσκαφέας, μπουλντόζα, φορτωτές πρόσθιας 

φόρτωσης , όχημα αποξέσεως δρόμου, γερανός περονοφόρο φορτηγό, 

ελκυστήρας, κλπ. Με το υπέρυθρο τηλεχειριστήριο μπορείτε να ελέγξετε τις 

εμπρός/πίσω κινήσεις των 3 DC μοτέρ χρησιμοποιώντας την μπαταρία και 

καλώδια. 

 Υπάρχουν 4 ανεξάρτητα διαθέσιμα κανάλια για πολλαπλή και ταυτόχρονη 

χρήση κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ή των διαγωνισμών. 

Κωδικός είδους: 407447 

55,64 χωρίς ΦΠΑ 

69,00 ευρώ με ΦΠΑ 

 

Περιλαμβάνει 4 μοντέλα, ένα γεωργικό τρακτέρ με ένα από τα 4 διαφορετικά 

εξαρτήματα, ένα αλωνιστικό όχημα, μια αλωνιστική μηχανή και ένα φορτηγό 

δάσους που μπορεί να γίνει σε πολλές παραλλαγές.Τα μοντέλα ελέγχουν δύο 

κινητήρες που μπορούν να κινήσουν το όχημα μπρος – πίσω και δεξιά – 

αριστερά. Χειριστείτε τα μοντέλα σας χρησιμοποιώντας το πολλαπλών 

καναλιών τηλεχειριστήριο που περιέχεται. 
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Κατασκευές για μεγαλύτερα παιδιά 

Gigo Solar Buggy 

  

Gigo Solar Hero 

 

 

 

Κωδικός είδους: 417399 

20,96 χωρίς ΦΠΑ 

26,00 ευρώ με ΦΠΑ 

 

 5 κατασκευές για να φτιάξετε τα αγαπημένα σας μοντέλα 

 Το πολυλειτουργικό μοτέρ συνδιάζει ηλιακό πάνελ, γρανάζια και μια μπαταρία 

και είναι εύκολο στο χειρισμό. 

 Είναι ένα υπέροχο ξεκίνημα για την εισαγωγή στις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας για μικρά παιδιά και αρχάριους 

 

Κωδικός είδους: 407361 

25,80 χωρίς ΦΠΑ 

32,00 ευρώ με ΦΠΑ 

 

Το Gigo Solar Hero είναι ένα εκπαιδευτικό σετ μοντέλων που κινούνται με ηλιακή 

ενέργεια! Τα παιδιά θα κατανοήσουν τη σχέση μετάδοσης κίνησης με διαφορετικές 

ταχύτητες και μεταβαλλόμενη δύναμη. Μέσα από το παιχνίδι, θα μάθουν για τη 

χρήση της ηλιακής ενέργειας και τη μετατροπή της σε κινητική! 
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Κατασκευές για μεγαλύτερα παιδιά 

Gigo Water Power Mini 

 

Gigo Τόξο & Καταπέλτης 

 

Κωδικός είδους: 407389 

20,16 χωρίς ΦΠΑ 

25,00 ευρώ με ΦΠΑ 

 

Ανακαλύψτε τη δύναμη του νερού και τις εφαρμογές της υδραυλικής ενέργειας μέσα 

από τις μοναδικές κατασκευές του Gigo Water Power Mini! Τα παιδιά θα γνωρίσουν 

την υδραυλική ενέργεια και το πώς αυτή αξιοποιεί τις αρχές της πίεσης του αέρα και 

του νερού, προσφέροντας στα παιδιά την ευκαιρία να μάθουν διασκεδάζοντας τόσο 

στο σπίτι όσο και στο ύπαιθρο! 

 

Κωδικός είδους: 407406 

17,74 χωρίς ΦΠΑ 

22,00 ευρώ με ΦΠΑ 

 

 Τα παιδιά θα μάθουν για τον αρχαίο μηχανισμό του βλήματος και της φυσικής 

κατασκευάζοντας 5 τόξα και 5 καταπέλτες. 

 Το βλήμα ασφαλείας (βίδα) που τροφοδοτείται από ελαστικό ιμάντα επιτρέπει 

πειράματα δύναμης, ενέργειας και κίνησης με παιγνιώδη τρόπο. 

 Θα παρατηρήσουν πώς τα διαφορετικά μοντέλα κατασκευών παράγουν 

αντίστοιχη δύναμη , ώστε να κατανοήσουν την εξέλιξη. 
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Κατασκευές για μεγαλύτερα παιδιά 

Gigo Mini Gyro 

 

Ultra Light Airplane 

 

Κωδικός είδους: 407395 

20,16 χωρίς ΦΠΑ 

25,00 ευρώ με ΦΠΑ 

 

Μπορείτε να κατασκευάσετε ρομπότ που κρατά ισορροπία σαν ένα Segway (πατίνι – 

όχημα ισορροπίας), αλλά με μία μόνο ρόδα. Επίσης μπορείτε να πειραματιστείτε με 

ρομπότ που πατάει σε δύο ρόδες (σε διάταξη μπρος-πίσω, όπως σε ένα ποδήλατο) 

και προχωράει χωρίς να χάνει την ισορροπία του. 

Δημιουργήστε πολλά μοντέλα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία του γυροσκοπίου 

(μοτοσικλέτα, τρίκυκλο, διαστημικό αυτοκίνητο, κ.α.) 

Κωδικός είδους: 407402 

12,09 χωρίς ΦΠΑ 

15,00 ευρώ με ΦΠΑ 

 

 Το Ultra Light Kit αποτελείται από μια σειρά από κατασκευασμένη από 

μπαμπού με ράβδους, πολυσυνδέσμους, εξαρτήματα για τα φτερά, ελαφριά 

αεροδυναμικά πτερύγια και ειδικά σχεδιασμένες για σταθερότητα ουρές. 

 Εξερευνήστε τον κόσμο των αεροπλάνων, και ειδικά τα ανεμόπτερα. 

 Περιλαμβάνονται 5 πειράματα και εναλλακτικά μοντέλα. 
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Κατασκευές για μεγαλύτερα παιδιά 

Ornithopter 

 

Gigo Sail Car 

 

Κωδικός είδους: 407405 

14,51 χωρίς ΦΠΑ 

18,00 ευρώ με ΦΠΑ 

 

 Με το σύστημα Gigo Ultra Light κατασκευάζετε πτηνά που πετούν πραγματικά 

! 

 Ο κατοχυρωμένος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μηχανισμός flapping που 

τροφοδοτείται από λαστιχάκια μιμείται πώς λειτουργούν τα φτερά και δίνουν 

ώθηση. 

 4 μοντέλα: πουλί, πεταλούδα, ρόπαλο και dragonfly. 

 

Κωδικός είδους: 407401 

16,12 χωρίς ΦΠΑ 

20,00 ευρώ με ΦΠΑ 

 

Ειδικά σχεδιασμένα πανιά, τροχαλίες χαμηλής τριβής, ωοειδείς καμπυλωτές ράβδοι, 

σωλήνες. Τα παιδιά θα κατανοήσουν την αρχή της κινητικής ενέργειας και της 

ιστιοπλοΐας.  Δημιουργία 6 μοντέλων: αυτοκίνητο ιστιοπλοΐας, αυτοκίνητο αλεξίπτωτο, 

δύο είδη ιστιοπλοϊκών, δείκτης κατεύθυνσης ανέμου και μίνι ανεμόπτερο. 
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Κατασκευές για μεγαλύτερα παιδιά 

Rubber Band Racers 

 

Gigo Animal Machines 

 

Κωδικός είδους: 407403 

16,12 χωρίς ΦΠΑ 

20,00 ευρώ με ΦΠΑ 

 

Ένας νέος σχεδιασμός για να επιδείξει την κινητική ευελιξία. Το μπαμπού 

χρησιμοποιείται επειδή είναι ένα ανθεκτικό και ελαφρύ υλικό. Μάθετε για τις αρχές 

λειτουργίας του έλικα μέσω διαφορετικών τρόπων μεταφοράς. Εφαρμόστε τις 

βασικές έννοιες που παρουσιάζονται στα 5 μοντέλα για να δημιουργήσετε τα δικά 

σας σχέδια. 

Κωδικός είδους: 407336 

44,35 χωρίς ΦΠΑ 

55,00 ευρώ με ΦΠΑ 

 

Τα ζωάκια του Gigo Animal Machines έχουν διαφανές πλαστικό περίβλημα, 

επιτρέποντας την παρακολούθηση των γραναζιών και του μηχανισμού τους. Οι 

οδηγίες κατασκευής θα κατευθύνουν τα παιδιά, διδάσκοντάς τους παράλληλα 

έννοιες φυσικής και επιστημονικές εφαρμογές της μηχανικής στην 

πράξη.Κατασκευάστε 8 μοναδικά τηλεκατευθυνόμενα ζωάκια χρησιμοποιώντας το 

Gigo Animal Machines! Η ρεαλιστική τους κίνηση θα συναρπάσει τα παιδιά! 
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Κατασκευές για μεγαλύτερα παιδιά 

Gigo Physics Workshop 

 

Gigo Eco-Power 

 

Κωδικός είδους: 407441 

28,22 χωρίς ΦΠΑ 

35,00 ευρώ με ΦΠΑ 

 

 37 πειράματα επιτρέπουν στα παιδιά να μάθουν τους θεμελιώδεις νόμους της 

μηχανικής φυσικής, της βαρύτητας, των απλών μηχανών, της επιτάχυνσης, της 

ορμής και πολλά άλλα. 

 Με αυτό το κιτ τα παιδιά θα μάθουν εφαρμογές της φυσικής στο πραγματικό 

κόσμο. 

 

 

Κωδικός είδους: 407363 

43,54 χωρίς ΦΠΑ 

54,00 ευρώ με ΦΠΑ 

 

Εκπαιδευτικό σετ οικολογικών οχημάτων και κατασκευών. 

Το σετ περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά για τη συναρμολόγηση 22 

μηχανοκίνητων οχημάτων από υλικό φιλικό προς το περιβάλλον. 

Η ενέργεια παρέχεται από μη-τοξική ανακυκλώσιμη μπαταρία κυψελών καυσίμου με 

πλάκες αλουμινίου.Τροφοδοτείτε την κυψέλη καυσίμου με αλατόνερο και με την 

βοήθεια του αέρα και της κυψέλης παράγεται ηλεκτρική ενέργεια. 
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Κατασκευές για μεγαλύτερα παιδιά 

Solar Power 2.0 

 

Gigo Solar Evolution 

 

Κωδικός είδους: 407303 

35,48 χωρίς ΦΠΑ 

44,00 ευρώ με ΦΠΑ 

 

Το Solar Power 2.0 της Gigo δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά  να μετατρέπουν την 

ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική ενέργεια, προκειμένου να δώσουν ενέργεια στον 

κινητήρα. Μπορείτε να κατασκευάσετε 10 μοναδικά μοντέλα. Με την ισχυρή ηλιακή 

κυψέλη 3V οι μαθητές μαθαίνουν για την ηλιακή ενέργεια και τη σημασία της για την 

παραγωγή βιώσιμης ενέργειας καθώς και τη σημασία της χρήσης αυτής της μορφής 

ενέργειας ενάντια στην παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας.  

Κωδικός είδους: 407346 

40,32 χωρίς ΦΠΑ 

50,00 ευρώ με ΦΠΑ 

 

Με το Gigo Solar Evolution τα παιδιά θα κατανοήσουν τις εφαρμογές της ηλιακής 

ενέργειας στα ενεργειακά πάρκα, ενώ παράλληλα θα κινηθεί το ενδιαφέρον τους για 

τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και για την προστασία του 

περιβάλλοντος.Τα μοντέλα «σκαθάρι» και «αλογάκι της Παναγιάς», μιμούνται τις 

κινήσεις των πραγματικών εντόμων, δίνοντας στα παιδία εντομολογικές γνώσεις 

μέσα από το παιχνίδι. 
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Κατασκευές για μεγαλύτερα παιδιά 

Gigo Wind Turbine 

   

Gigo Air Power M-1 

 

            

 

 

 

 

Κωδικός είδους: 407400 

40,32 χωρίς ΦΠΑ 

50,00 ευρώ με ΦΠΑ 

 

Κατασκευάστε την Gigo Wind Turbine και ανακαλύψτε την απίστευτη μαγική δύναμη 

του ανέμου!Το πακέτο αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να κατασκευάσετε 5 διαφορετικά 

μοντέλα που κατασκευάζονται εύκολα το ένα μετά το άλλο – ανεμόμυλος, ηλεκτρικό 

αυτοκίνητο, αεροπλάνο, ελικόπτερο και φορτηγό. 

Κωδικός είδους: 407367 

32,25 χωρίς ΦΠΑ 

40,00 ευρώ με ΦΠΑ 

 

 Τα 10 πειράματα του πακέτου Air Power M-1 επιτρέπουν στους παίκτες να 

ανακαλύψουν τα μυστικά του αέρα, συμπεριλαμβανομένου του Hovercraft 

και πολλές νέες δημιουργίες όπως τον κινητήρα αέρα, τη μοναδική μηχανή 

με μπαλόνι, ή το πειραματικό σύστημα φυσήματος. 

 Χρησιμοποιήστε τη δύναμη του αέρα για να επιπλεύσει το Hovercraft που 

κινείται γρήγορα, όχι μόνο στην ξηρά αλλά και στο νερό. 
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Κατασκευές για μεγαλύτερα παιδιά 

Gigo Water Power 

 

Jumper Robots 

 

Κωδικός είδους: 407323 

38,70 χωρίς ΦΠΑ 

48,00 ευρώ με ΦΠΑ 

 

15 μοντέλα που ωθούνται από ένα υδρό-πνευματικό κινητήρα. 

* 1ο σύστημα έχει 7 μοντέλα που παρουσιάζουν το υδρό-πνευματικό σύστημα 

τροφοδότησης. 

– Ιδανικό τόσο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους δεδομένου ότι το νερό 

κυκλοφορεί εσωτερικά. 

* 2ο σύστημα έχει 8 μοντέλα που παρουσιάζουν ένα αυτοκινούμενο σύστημα 

υδροκοπής 

– Ιδανικό για εξωτερικούς χώρους, επειδή το νερό ψεκαζεται έξω. 

 

Κωδικός είδους: 407404 

30,64 χωρίς ΦΠΑ 

38,00 ευρώ με ΦΠΑ 

 

Τα παιδιά μπορούν να διερευνήσουν αυτά τα ερωτήματα και πολλά άλλα με το Gigo 

Jumper Robots, το οποίο περιλαμβάνει την εκμάθηση της κυκλικής κίνησης. 

Οι ρομποτικές κατασκευές μπορούν να αναπηδήσουν χρησιμοποιώντας τον 

κινητήρα και προσομοιώνουν τον αστροναύτη που περπατά στη σελήνη. 
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Κατασκευές για μεγαλύτερα παιδιά 

Gigo Electricity Discovery 

 

Gigo Electricity Discovery 2.0 

  

Κωδικός είδους: 407059 

36,29 χωρίς ΦΠΑ 

45,00 ευρώ με ΦΠΑ 

 

Με το πακέτο Gigo Electricity Discovery τα παιδιά κατανοούν τις βασικές αρχές της 

ηλεκτρικής ενέργειας. Μέσα από τα 10 πειράματα που περιλαμβάνονται θα 

δημιουργήσουν παράλληλες συνδέσεις, κυκλώματα φωτός και θα τροφοδοτήσουν 

έναν κινητήρα. Περιλαμβάνει όλα τα δομικά στοιχεία που θα χρειαστούν, όπως 

καλώδια σύνδεσης, θήκη μπαταρίας και κινητήρα, για να πραγματοποιηθούν 

οι κατασκευές με ασφάλεια, μέσα από το εγχειρίδιο με τις οδηγίες και τις 

επεξηγήσεις των αρχών και των μοντέλων. 

 

Κωδικός είδους: 407059R 

36,29 χωρίς ΦΠΑ 

45,00 ευρώ με ΦΠΑ 

 

Με αυτό το πακέτο μπορείτε να κατασκευάσετε ένα φωτιζόμενο τρένο, ένα 

υποβρύχιο, ένα κύκλωμα με φορά του μοτέρ αριστερόστροφη και δεξιόστροφη, ένα 

κύκλωμα εν παράλληλα, μια κινούμενη πασχαλίτσα, ένα περιστρεφόμενο και 

φωτιζόμενο καρουζέλ με αστερισμούς, ένα κύκλωμα σε σειρά και ένα σε παράλληλη 

σύνδεση, ένα περιστρεφόμενο έλικα με γλάρους, ένα κύκλωμα με αγωγό και 

μονωτή, ένα πύργο ελέγχου με ραντάρ, ένα μοτέρ ταχύτητας, μια οπτική 

ψευδαίσθηση, ένα κύκλωμα που ανάβει μια λάμπα, ένα φωτιζόμενο ελικόπτερο. 
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Κατασκευές για μεγαλύτερα παιδιά 

Gigo Electricity and Magnetism 

 

Gigo Space Machines 

 

Κωδικός είδους: 407065 

44,35 χωρίς ΦΠΑ 

55,00 ευρώ με ΦΠΑ 

 

 Συναρμολόγηση 10 μοντέλων και 7 πειράματα που αποδεικνύουν το μαγικό 

κόσμο του ηλεκτρισμού και του μαγνητισμού! 

 Μπορείτε να κατασκευάσετε ρόδα λούνα παρκ, κύκλωμα οπτικής 

ψευδαίσθησης,  λούνα παρκ ταλάντευσης, ηλεκτρικό παιχνίδι λαβύρινθου, 

φάρο, ελικόπτερο διάσωσης,  παιχνίδι  ψαρέματος, παιχνίδι με εκτόξευση 

μπάλας και τερματοφύλακα, αυτοκίνητο, ιπτάμενη προπέλα  κ.α. 

 

Κωδικός είδους: 407337 

68,54 χωρίς ΦΠΑ 

85,00 ευρώ με ΦΠΑ 

 

Με το Gigo Space Machines δώστε στα παιδιά την ευκαιρία να γνωρίσουν το 

αχανές διάστημα, κατασκευάζοντας τηλεκατευθυνόμενες μηχανές εμπνευσμένες 

από πραγματικές ρομποτικές αποστολές στον πλανήτη Άρη! Δημιουργήστε 10 

μοντέλα με θέμα το γαλαξία όπως πλανητικά οχήματα, δορυφόρους, ρομποτικούς 

αστροναύτες και πολλά άλλα! Κάντε τα παιδιά να αισθανθούν σαν να βρίσκονται 

στους γαλαξιακούς κόσμους που βλέπουν στις αγαπημένες τους ταινίες, ενώ 

δομούν τις κατασκευές τους! 



23 
 

Κατασκευές για μεγαλύτερα παιδιά 

Gigo RC Race Car 

 

 

 

 

Gigo Remote Control Machines 

 

 

 

 

Κωδικός είδους: 407407 

60,48 χωρίς ΦΠΑ 

75,00 ευρώ με ΦΠΑ 

 

Το Gigo RC Race Car δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να κατασκευάσουν αγωνιστικά 

και εκτός δρόμου οχήματα μαθαίνοντας παράλληλα τις σχέσεις μεταξύ ροπής και 

ταχύτητας. Το ασύρματο τηλεχειριστήριο δίνει πλήρη έλεγχο στην οδήγηση και τον 

χειρισμό του οχήματος. 

 

Κωδικός είδους: 407335 

68,54 χωρίς ΦΠΑ 

85,00 ευρώ με ΦΠΑ 

 

 Μπορείτε να συναρμολογήσετε 20 μοντέλα με χειριστήριο όπως 

ρομπότ,αγωνιστικό αυτοκίνητο,γερανό κλπ. 

 Υπέρυθρο χειριστήριο αφής με 6 κουμπιά που σας επιτρέπουν να 

διαχειριστείτε την κίνηση και την κατεύθυνση 

 3 ηλεκτρικά μοτέρ και έγχρωμες οδηγίες με όλες τις επεξηγήσεις 
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Κατασκευές για μεγαλύτερα παιδιά 

Gigo Solar Master 

    

Gigo Solar Energy 

 

Κωδικός είδους: 407362 

64,51 χωρίς ΦΠΑ 

80,00 ευρώ με ΦΠΑ 

 

Οι 22 διαφορετικές κατασκευές του Gigo Solar Master θα σας επιτρέψουν να 

δημιουργήσετε από αγωνιστικά οχήματα, μέχρι βάρκες, αλλά ακόμη και υβριδικά 

μοντέλα, καθώς και μοντέλα αεροπλάνων, ελικοπτέρων και ρομποτικών 

εξερευνητών. 

Η απόδοση των φωτοβολταϊκών ενισχύεται από τα μεγάλα ηλιακά κάτοπτρα και 

επιτρέπει στην κατασκευή σας να κινηθεί ακόμη και σε συνθήκες χαμηλής 

ηλιοφάνειας ή χρήσης εσωτερικού φωτισμού. 

 

Κωδικός είδους: 407345 

64,51 χωρίς ΦΠΑ 

80,00 ευρώ με ΦΠΑ 

 

 Πειραματιστείτε με την ηλιακή ενέργεια είτε παίζοντας μέσα στο σπίτι (μια μια 

λάμπα 60 Watt τουλάχιστον) ή σε εξωτερικούς χώρους κάτω από ηλιόλουστες 

συνθήκες ημέρας. 

 να συνδέσετε τα 2 φωτοβολταϊκά μεταξύ τους σε σειρά για να ενισχύσετε την 

τάση που παράγουν. Και εναλλακτικά να λειτουργήσετε και τα 22 μοντέλα – 

πειράματα. 
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Κατασκευές για μεγαλύτερα παιδιά 

Mechanical Engineering Robotic Arms 

 

Gigo The Big Engineering Makerspace 

 

Κωδικός είδους: 407411 

40,32 χωρίς ΦΠΑ 

50,00 ευρώ με ΦΠΑ 

 

 Εύκολες οδηγίες για να χτίσετε 6 υδρό-πνευματικά μοντέλα. 

 Περιλαμβάνει μια δεξαμενή πίεσης αέρα με ενσωματωμένη αντλία 

πεπιεσμένου αέρα, μια έμβολο αέρα, σωλήνες αέρα και έναν διακόπτη-βαλβίδα 

αέρα.Τα διαμορφωμένα πλαίσια δίνουν στο ρομποτικό βραχίονα μια ρεαλιστική 

όψη και αίσθηση. 

 

Κωδικός είδους: 407438 

48,38 χωρίς ΦΠΑ 

60,00 ευρώ με ΦΠΑ 

 

Ανακαλύψτε τους φυσικούς νόμους με μηχανήματα στην ξηρά, στο νερό και στον 

αέρα. 

Μοντέλα νερού: τζετ, υποβρύχιο, καταμαράν και σκάφος. Μοντέλα 

γης: αγωνιστικό, τρίκυκλο, αυτόματο σύστημα φρένου, αυτόματο σύστημα 

ανάρτησης και γερανός. Μοντέλα αέρα: ελικόπτερο, ανεμόπτερο, ανεμόμυλος και 

φύλλο που πέφτει. Μοντέλα μηχανικής: κλαρκ, σβούρα, υδραυλικό βραχίονα, 

ανελκυστήρας ψαλιδιού και εργαλείο απόστασης. Μοντέλα οπτικής: 

σταθεροποιητής κάμερας, τρίποδο, selfie stick και μικροσκόπιο smartphone. 
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Κατασκευές για μεγαλύτερα παιδιά 

Gigo Wall-Climbing Geckobot 

   

Structural Engineering Bridges & Skyscrapers 

  

Κωδικός είδους: 407409 

36,29 χωρίς ΦΠΑ 

45,00 ευρώ με ΦΠΑ 

 

Το εκπληκτικό αυτό αναρριχώμενο ρομπότ έχει ένα μηχανοκίνητο σύστημα 

αναρρόφησης αέρα που το καθιστά ικανό να περπατάει κάθετα σε μια ομαλή 

επιφάνεια. Η λειτουργία του μηχανισμού μετάδοσης κίνησης με μπαταρία δημιουργεί 

μια περιστροφή που κάνει τα πόδια να κινούνται όπως σε ένα πραγματικό Gecko, 

και οι αντλίες αναρρόφησης κάνουν τα πόδια να κολλάνε και να απελευθερώνονται 

σε μια επιφάνεια τη σωστή στιγμή. Μπορείτε να δημιουργήσετε και άλλα σχέδια 

ζώων με την ίδια λειτουργία και 6 εναλλακτικά πειράματα με αναρρόφηση και να 

μάθετε για τις βιονικές κινήσεις.  

Κωδικός είδους: 407410 

33,87 χωρίς ΦΠΑ 

42,00 ευρώ με ΦΠΑ 

 

Πειραματιστείτε με διαφορετικούς τύπους κατασκευής γεφυρών: μια γέφυρα 

ζευκτόντων, ένα μονότοξο γεφύρι, μια κρεμαστή γέφυρα και καλωδιωτή 

γέφυρα. Κατανοήστε την βασική αρχή της μηχανικής φυσικής ή των δομικών 

κατασκευών. Μάθετε για τα βασικά δομικά στοιχεία όπως στήλες, δοκοί, 

δικτυώματα, πλάκες, καμάρες, σκελετούς και καμπύλες. Ανακαλύψτε τις 

δυνάμεις που ενεργούν πάνω στα δομικά στοιχεία όπως ένταση, συμπίεση, 

διάτμηση και στρέψη.  
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Κατασκευές για μεγαλύτερα παιδιά 

Gigo – Vibro And Gyro (Technology Explorer) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κωδικός είδους: 941245 

64,51 χωρίς ΦΠΑ 

80,00 ευρώ με ΦΠΑ 

 

Εξερευνήστε το γυροσκόπιο και φτιάξτε τη συσκευή εφαρμογής. Τα παιδιά θα 

μάθουν τις θεωρίες της ενεργειακής μετατροπής και της αδράνειας. 

Το προϊόν περιλαμβάνει:  

 Βιβλίο εργασίας μαθητή 

 Οδηγό δασκάλου (διατίθεται μόνο ψηφιακό αρχείο) 

 Ε-learning τεχνική εξυπηρέτηση GIGO 

 Έξυπνο εγχειρίδιο APP. 
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Εκπαιδευτική Ρομποτική 

LEGO Education MINDSTORMS EV3 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Κωδικός είδους: 745544 

403,14 χωρίς ΦΠΑ 

499,90 ευρώ με ΦΠΑ 

 

Η πλατφόρμα LEGO Education MINDSTORMS EV3 αποτελεί την κορυφαία λύση 

εκπαιδευτικής ρομποτικής! Κατάλληλη για έμπειρους αλλά και για νέους 

δημιουργούς, θα σας συντροφεύσει σε ένα ταξίδι γνώσης και δημιουργικότητας! 

Οι μαθητές ενθαρρύνονται να σκεφτούν ώστε να μπορέσουν να βρουν 

δημιουργικές λύσεις σε προβλήματα, καθώς και στην συνέχεια να τις αναπτύξουν 

μέσω μιας διαδικασίας επιλογής, κατασκευής, δοκιμής και αξιολόγησης.Είναι 

επίσης μία ευκαιρία για τους μαθητές να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και να 

συνεργαστούν και να αποκτήσουν εμπειρία στην χρήση μιας σειράς αισθητήρων, 

κινητήρων (μοτέρ) και «έξυπνων» μονάδων. 

Στο πακέτο περιλαμβάνονται γραπτές οδηγίες κατασκευής του βασικού μοντέλου 

και 4 επιπλέον μοντέλων στο λογισμικό. 

 



29 
 

Εκπαιδευτική Ρομποτική 

LEGO Education WeDo 2.0 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Βασικό Πακέτο LEGO Education WeDo 2.0 με Software είναι σχεδιασμένο για τις 

τάξεις του Δημοτικού, παρέχοντας μια εκπαιδευτική λύση που θα εξάψει την 

περιέργεια των μαθητών ενώ παράλληλα θα βελτιώσει τις ικανότητές τους στα 

πεδία των φυσικών επιστημών, της μηχανικής, της τεχνολογίας και του 

προγραμματισμού. Το Βασικό Πακέτο WeDo 2.0 παραδίδεται σε δοχείο 

αποθήκευσης με δίσκους διαλογής των δομικών στοιχείων, ετικέτες και 

περιλαμβάνει το Smarthub, έναν μεσαίο κινητήρα, έναν αισθητήρα κίνησης, έναν 

αισθητήρα κλίσης και δομικά στοιχεία για δύο μαθητές. 

Κωδικός είδους: 745300 

157,98 χωρίς ΦΠΑ 

195,90 ευρώ με ΦΠΑ 
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Εκπαιδευτική Ρομποτική 

Kids First Coding & Robotics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κωδικός είδους: 407442 

64,43 χωρίς ΦΠΑ 

79,90 ευρώ με ΦΠΑ 

 

Με το KIDS FIRST CODING & ROBOTICS το παιδί μπορεί να μάθει πολλές 

βασικές έννοιες του προγραμματισμού, ολοκληρώνοντας τις προκλήσεις των 

μαθημάτων, που ενθαρρύνουν την εμπλοκή με το ρομπότ και τις κάρτες ιστοριών. 

Διαθέτει πολλά σενάρια και ιστορίες που κάνουν τη μάθηση διασκεδαστική! Αυτό το 

κιτ διδάσκει επίσης φυσική, μηχανική και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων μέσω 

μιας σειράς μαθημάτων κατασκευής και προγραμματισμού. Τα 30 μαθήματα 

ευθυγραμμίζονται με τα πρότυπα για την εκπαίδευση των υπολογιστών που 

αναπτύχθηκαν από την Ένωση Εκπαιδευτικών Επιστημών Πληροφορικής (CSTA) 

και την Εκπαίδευση της Διεθνούς Εταιρείας Τεχνολογίας (ISTE), καθώς και 

μαθήματα από το Code.org. Τα μαθήματα αναπτύσσονται μέσω του 

εικονογραφημένου οδηγού δραστηριοτήτων, επιτρέποντας το κιτ να είναι 

κατάλληλο για παιδιά ηλικίας τουλάχιστον τεσσάρων ετών με τη βοήθεια ενός 

ενήλικα και μέχρι την ηλικία των οκτώ ετών. Τα μαθήματα καλύπτουν αυτά τα έξι 

βασικά πεδία στον προγραμματισμό : ακολουθία, ελιγμό, συμβάντα, 

προϋποθέσεις, λειτουργίες και μεταβλητές. 
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Εκπαιδευτική Ρομποτική 

Gigo Programming Education Robot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κωδικός είδους: 941276 

105,00 χωρίς ΦΠΑ 

130,20 ευρώ με ΦΠΑ 

 

Τα παιδιά μπορούν να μάθουν πολλές βασικές έννοιες του προγραμματισμού 

και της κωδικοποίησης εκπληρώνοντας τις προκλήσεις του μαθήματος που 

ενθαρρύνει την πρακτική επαφή με το ρομπότ και τις κάρτες κώδικοποίησης. 

Υπάρχουν πολλά σενάρια και ιστορίες που κάνουν την εκμάθηση 

διασκεδαστική! Το σετ περιλαμβάνει: Βιβλίο εργασίας μαθητή Α (20 μαθήματα) 

για το νηπιαγωγείο, Βιβλίο εργασίας μαθητή B (20 μαθήματα) για παιδιά 

Δημοτικού (προαιρετικό), Οδηγός δασκάλου (διαθέσιμο μόνο ψηφιακό αρχείο), 

Υπηρεσία Smart Web Εγχειρίδιο, Βίντεο λειτουργίας μοντέλου. 
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Εκπαιδευτική Ρομποτική 

Gigo Robotics Smart Machines Rovers & Vehicles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κωδικός είδους: 407437 

79,03 χωρίς ΦΠΑ 

98,00 ευρώ με ΦΠΑ 

 

Τα 8 ρομποτικά μοντέλα με σχετικές εφαρμογές εισάγουν τα παιδιά στον κόσμο των 

ρομπότ. Ένας αισθητήρας υπερήχων με την εφαρμογή καθοδηγεί τα ρομπότ να 

εκτελούν συγκεκριμένες ενέργειες ως απάντηση στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος 

τους. Η φιλική προς τα παιδιά εφαρμογή περιλαμβάνει 8 ενσωματωμένα 

προγράμματα για να μάθουν τη βασική λογική προγραμματισμού.  Τους δίνει επίσης 

τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τα δικά τους προγράμματα. 
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Εκπαιδευτική Ρομποτική 

Gigo Robotics Smart Machine: Tracks & Treads 

 

          

 

Κωδικός είδους: 407412 

79,03 χωρίς ΦΠΑ 

98,00 ευρώ με ΦΠΑ 

 

Τα 8 ρομποτικά μοντέλα με ερπύστριες με σχετικές εφαρμογές εισάγουν τα παιδιά 

στον κόσμο των ρομπότ. Ένας αισθητήρας υπερήχων με την εφαρμογή για tablet ή 

smartphones καθοδηγεί τα ρομπότ να εκτελούν συγκεκριμένες ενέργειες ως 

απάντηση στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος τους με το μοτέρ 2 ταχυτήτων. Η φιλική 

προς τα παιδιά εφαρμογή περιλαμβάνει 8 ενσωματωμένα προγράμματα για να 

μάθουν τη βασική λογική προγραμματισμού. 
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Εκπαιδευτική Ρομποτική 

Gigo Robotics Workshop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κωδικός είδους: 941246 

150,00 χωρίς ΦΠΑ 

186,00 ευρώ με ΦΠΑ 

 

Με το σύστημα ρομποτικής, τα παιδιά θα χρησιμοποιήσουν αισθητήρες φωτός, αφής 

και υπερήχων καθώς και σερβομοτέρ, μέσω ενός “έξυπνου” κεντρικού ελεγκτή ο 

οποίος λειτουργεί ως ο “εγκέφαλος” του ρομπότ και παρέχει τη διασύνδεση με 

το tablet ώστε να προγραμματίσουν τις κατασκευές τους. Το γραφικό 

προγραμματιστικό περιβάλλον που παρέχει το GigoBlockly, είναι βασισμένο στο 

λογισμικό ανοιχτού κώδικα “Blockly” της Google. Είναι εύκολο στη χρήση από παιδιά 

μικρής ηλικίας (10+) ενώ μπορεί να αξιοποιηθεί και με χρήση JavaScript, 

παρέχοντας μεγαλύτερο εύρος γνώσης και περισσότερη έμπνευση για μάθηση. 
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Μαθηματικά – Γεωμετρία 

Gigo Ζυγαριά με δοχεία και σταθμά 

       

 

 

 

 

Gigo Ζυγαριά Αριθμών Τάξης 

 

 

 

 

 

Κωδικός είδους: 101054 

37,90 χωρίς ΦΠΑ 

47,00 ευρώ με ΦΠΑ 

 

Η Ζυγαριά με Δοχεία είναι ιδανική για να κατανοήσουν τα παιδιά τις έννοιες βάρος, 

όγκος και πυκνότητα, τόσο στα στερεά όσο και στα υγρά.Εύκολη στην χρήση από 

τους μαθητές έχει τη δυνατότητα να μπορεί να μετράει βάρη, υγρά ή στερεά 

χρησιμοποιώντας τα διαφανή δοχεία ο όγκος του κάθε δοχείου ανέρχεται στο ένα 

λίτρο. Επίσης υπάρχει αποθηκευτικός χώρος ο οποίος μπορεί να αποθηκεύει 14 

πλαστικά βάρη και 11 μεταλλικά. 

Κωδικός είδους: 101603 

21,77 χωρίς ΦΠΑ 

27,00 ευρώ με ΦΠΑ 

 

Με αυτή τη Ζυγαριά Αριθμών τα παιδιά θα ανακαλύψουν το πλούτο της μαθηματικής 

γνώσης μέσα από το παιχνίδι. Ο βραχίονας έχει στη κάθε πλευρά αρίθμηση από το 

0 – 10.Οι μαθητές κρεμούν σε έναν αριθμό ένα βάρος και στην άλλη πλευρά 

μπορούν να κρεμάσουν ισοδύναμα.Ιδανικό για την αντιστοίχιση αριθμών με την 

ποσότητα καθώς και για την κατανόηση των πράξεων. 
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Μαθηματικά – Γεωμετρία 

Gigo Αλληλοσυνδεόμενοι Κύβοι 2cm 

 

 

 

 

Βάση για Αλληλοσυνδεόμενους Κύβους (Κατανόηση Εμβαδού) 

    

 

 

 

 

Κωδικός είδους: 101017 

12,90 χωρίς ΦΠΑ 

16,00 ευρώ με ΦΠΑ 

 

Οι Gigo Αλληλοσυνδεόμενοι Κύβοι είναι χρωματιστοί, αλληλοσυνδεόμενοι (μπορούν 

να συνδεθούν μεταξύ τους με 5 έδρες-ενώσεις ) και εισάγουν τα παιδιά σε 

μαθηματικές έννοιες όπως δημιουργία μοτίβων, αρίθμηση, 

πρόσθεση/αφαίρεση, πληθικότητα, πολλαπλασιασμός/διαίρεση, μετρήσεις. 

Κωδικός είδους: 101163 

3,87 χωρίς ΦΠΑ 

4,80 ευρώ με ΦΠΑ 

 

Η βάση για αλληλοσυνδεόμενους κύβους είναι ιδανική για την διδασκαλία και την 

κατανόηση του εμβαδού. Τα παιδιά θα ασχοληθούν επίσης με την αρίθμηση, τις 

μετρήσεις, τον πολλαπλασιασμό, το σχεδιασμό γεωμετρικών σχημάτων. 

Η βάση είναι διαστάσεων 210x210x10mm. 

Μπορούμε να τοποθετήσουμε 100 κύβους των 2 εκατοστών. 
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Μαθηματικά – Γεωμετρία 

Τα Ξυλάκια Επανέρχονται (Πλαστικά) 

 

 

 

 

 

Αλληλοσυνδεόμενη Αριθμοσειρά 

        

 

 

 

 

Κωδικός είδους: 101028 

14,83 χωρίς ΦΠΑ 

18,40 ευρώ με ΦΠΑ 

Το παιδί μαθαίνει μέτρημα, ταξινόμηση, αλληλουχία, γραφική παράσταση, 

σχηματισμό και βασικές μαθηματικές έννοιες. Ο τρόπος διδασκαλίας στηρίζεται στο 

συνδυασμό χρωμάτων και αντιστοιχίας με συγκεκριμένο αριθμό. Το λευκό είναι το 

1, το κόκκινο το 2, το γκρι το 3, το ροζ το 4, το κίτρινο το 5, το πράσινο το 6 , το 

μαύρο το 7, το καφέ το 8, το μπλε το 9 και το πορτοκαλί το 10. Έτσι οι μαθητές 

κατανοούν τις 4 πράξεις, τα κλάσματα τη περίμετρο καθώς και απλές εξισώσεις . 

 

Κωδικός είδους: 101006 

7,90 χωρίς ΦΠΑ 

9,80 ευρώ με ΦΠΑ 

 

To κουτί περιλαμβάνει 10 πλαστικά κομμάτια αλληλοσυνδεόμενα με αριθμούς από 

το 1 έως το 100 σε 2 χρώματα, 50 πλακίδια με μήκος από 1 έως 10cm, κάθε 

πλακίδιο διαφορετικού μήκους έχει 5 τεμάχια σε 5 χρώματα. 

Κάθε σετ είναι συσκευασμένο σε πλαστική θήκη. 
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Μαθηματικά – Γεωμετρία 

Πλαστικός Άβακας 

  

 

 

 

 

 

Ενώνω την Αλυσίδα Κάνω Μοτίβα 

        

 

 

 

 

Κωδικός είδους: 101127 

16,85 χωρίς ΦΠΑ 

20,90 ευρώ με ΦΠΑ 

 

Με τον Πλαστικό Άβακα οι μαθητές δημιουργούν όλους τους αριθμούς κατανοούν 

την πρόσθεση και αφαίρεση καθώς και την έννοια της δεκάδας (10 μονάδες = 1 

δεκάδα). Ο κάθε άξονας χωρά κάθετα 10 κύβους. Έτσι μπορούμε να 

τοποθετήσουμε στο πρώτο άξονα 10 κύβους και να δημιουργήσουμε τη στήλη των 

μονάδων. Ενώνοντας την με μία ακόμη βάση δημιουργούμε και τη στήλη των 

δεκάδων και με μία ακόμη τη στήλη των εκατοντάδων έως και τη στήλη των 

δεκάδων χιλιάδων. 

Κωδικός είδους: 108025 

7,90 χωρίς ΦΠΑ 

9,80 ευρώ με ΦΠΑ 

 

Το σετ περιέχει 60 κρίκους αλυσίδας σε 4 χρώματα. Το μήκος του κάθε κρίκου 

είναι 55 mm. 

Οι κρίκοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία μοτίβων, αλλά και στη 

διδασκαλία των άτυπων μονάδων μέτρησης. 

Το σετ περιέχεται σε πλαστικό διάφανο κουτί για εύκολη και γρήγορη αποθήκευση. 
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Μαθηματικά – Γεωμετρία 

Gigo Math Tower 3D 

 

 

 

 

Γεωμετρικά Σχήματα (Έννοια Της Ταξινόμησης) 

 

 

 

 

 

 

 

Κωδικός είδους: 101187 

32,01 χωρίς ΦΠΑ 

39,70 ευρώ με ΦΠΑ 

 

Αυτό το διασκεδαστικό παιχνίδι συνδυάζει μπλοκς και αλγόριθμους και 

αναπτύσσει τη λογική σκέψη και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. Είναι 

κατάλληλο και για ατομικό παιχνίδι αλλά και για ομαδικό.  

 

 

Κωδικός είδους: 101027 

12,25 χωρίς ΦΠΑ 

15,20 ευρώ με ΦΠΑ 

 

Τα Γεωμετρικά Σχήματα (έννοια της ταξινόμησης) είναι το εκπαιδευτικό υλικό για 

περαιτέρω εξάσκηση των μαθητών στην έννοια της ταξινόμησης, αφού η 

ομαδοποίηση των σχημάτων γίνεται ως προς τρία δεδομένα: χρώμα, σχήμα και 

μέγεθος. 

 Το παιδί μαθαίνει τα σχήματα, τα μεγέθη, τα χρώματα, το πάχος και 

αναπτύσσει την λογική του σκέψη 
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Μαθηματικά – Γεωμετρία 

Πάτερν Μπλοκ Πλαστικά 

 

Εξαγωνική Βάση & Κάρτες για Πάτερν Μπλοκ 

         

 

 

 

 

Κωδικός είδους: 101042 

14,91 χωρίς ΦΠΑ 

18,50 ευρώ με ΦΠΑ 

 

Ιδανικά για την προσέγγιση γεωμετρικών και προμαθηματικών εννοιών. Tο σετ 

αποτελείται από γεωμετρικά σχήματα τραπέζια τετράγωνα τρίγωνα πολύγωνα, 

ρόμβους κ.α., σε πολλά χρώματα. Οι μαθητές ενώνοντας τα κομμάτια δημιουργούν 

απίθανα γεωμετρικά σχήματα, κατανοώντας τις βασικές γεωμετρικές έννοιες, όπως 

εμβαδόν, συμμετρία, περίμετρο. 

 

Κωδικός είδους: 101161 

6,12 χωρίς ΦΠΑ 

7,60 ευρώ με ΦΠΑ 

 

Η βάση με τις κάρτες για Πάτερν Μπλοκ εξοικειώνει τα παιδιά με τη χρήση των 

γεωμετρικών σχημάτων μέσα από την συμπλήρωση του εξαγώνου με το 

συνδυασμό διαφόρων σχημάτων, την συμπλήρωση των άχρωμων σχημάτων της 

καρτέλας με τα αντίστοιχα πλαστικά σχήματα Πάτερν Μπλοκ και τη συμπλήρωση 

των κενών με πλαστικά σχήματα. 
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Μαθηματικά – Γεωμετρία 

Τριγωνική Βάση & Κάρτες για Πάτερν Μπλοκ 

      

 

 

 

 

Φτιάχνω Μοτίβα 

 

 

 

 

 

Κωδικός είδους: 101162 

6,12 χωρίς ΦΠΑ 

7,60 ευρώ με ΦΠΑ 

 

Η βάση με τις κάρτες για Πάτερν Μπλοκ εξοικειώνει τα παιδιά με τη χρήση των 

γεωμετρικών σχημάτων μέσα από την συμπλήρωση του τριγώνου με το συνδυασμό 

διαφόρων σχημάτων, την συμπλήρωση των άχρωμων σχημάτων της καρτέλας με 

τα αντίστοιχα πλαστικά σχήματα Πάτερν Μπλοκ και τη συμπλήρωση των κενών με 

πλαστικά σχήματα. 

 

Κωδικός είδους: 101041 

16,85 χωρίς ΦΠΑ 

20,90 ευρώ με ΦΠΑ 

 

Η δημιουργία μοτίβων είναι σημαντική για τους μαθητές και βασική δραστηριότητα 

στο νηπιαγωγείο και σε όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου.Η ικανότητα να 

αναγνωρίζουν, να εντοπίζουν και να δημιουργήσουν μοτίβα όχι μόνο υποστηρίζει 

την μάθηση των μαθηματικών, συμβάλλει επίσης στην ευρύτερη κοινωνική 

ανάπτυξη. Με την κατανόηση των προτύπων, τα παιδιά είναι σε θέση να κάνουν 

προβλέψεις για το τι θα πρέπει να έρθει επόμενο.  
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stem-toys.gr 

 
Κατάλογος προϊόντων 

 

 

 

Διερευνητική Μάθηση – StemToys 

Μεσογείων 446, 15342 Αγία Παρασκευή | Τηλ. 2106779800 | Email: why@why.gr | www.why.gr 

SΤΕΜ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ Ι.Κ.Ε 

Λεωφόρος Κηφισίας 210, 14562 Κηφισιά | Τηλ. 2100080380 | E-mail: info@stem-toys.gr | 

www.stem-toys.gr 
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