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Για τις
μικρές ηλικίες

Gigo Tools Junior Engineer

Gigo Τρελές Κατασκευές

407334

407266

• Βασικό πακέτο για μικρούς μηχανικούς
• Αναγνώριση σχήματος και χρώματος
• Συντονισμός ματιού – χεριού
• Εύκολο στη συναρμολόγηση και 

αποσυναρμολόγηση

• 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

Gigo Symphony of Cars

Gigo Creative World – Little Artist

407270

941232

• 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.

• 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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Gigo Creative Machine

Gigo Robots Junior

Gigo Planes Junior

941275

407268

407264

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.

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.

Gigo Cars Junior

Gigo Κατασκευές Φορτηγών

Gigo Κατασκευή Δεινοσαύρων

407263

407425

407424

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.

Οι θεματικοί κύβοι μπορούν να εμπνεύσουν την 
δημιουργικότητα και την φαντασία των παιδιών. 
Το παιδί μέσα από αυτές τις κατασκευές θα 
γνωρίσει 10 οχήματα εργασίας. Χτίστε την δική 
σας ομάδα οχημάτων εργασίας όπως Μπουλντόζα, 
Απορριματοφόρο, Εκχιονιστικό,Μπετονιέρα, Γερανό, 
Οδοστρωτήρα, Κλαρκ, Εκσκαφέα, Ριμουλκούμενο, 
Γερανό Πύργο Ελέγχου.

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. 

8 διαφορετικές κατασκευές δεινοσαύρων.

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.
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Gigo Κυνηγός Ταχύτητας

Μίνι αυτοκίνητα

407426

407417

Τα δημιουργικά κυβάκια μπορούν να εμπνεύσουν τη 
δημιουργικότητα και τη φαντασία στα παιδιά. Τα παιδιά θα 
φτιάξουν οχήματα της καθημερινής μας ζωής: αεροπλάνο, 
ελικόπτερο, αγωνιστικό οχημα γερανο αυτοκινητο κ.λ.π

• 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.

Engineering Makerspace 
Off-Road Rovers

Engineering Makerspace
Alien Robots

407446

407445

• 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.

• Κατασκευάστε 10 εξωγήινες φιγούρες και 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!

Κατασκευές για 
μεγαλύτερα παιδιά
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Engineering Makerspace 
Geared-Up Gadgets

Engineering Makerspace Kinetic 
MachinesGeared-Up Gadgets

407443

407444

• Κατασκευάστε 5 διασκεδαστικά gadgets και μάθετε 
για τα γρανάζια καιτην μετάδοση της ταχύτητας.

• Τα μοντέλα χρησιμοποιούν γρανάζια ή/και λαστιχάκια 
από καουτσούκ γιανα μετακινηθούν.

• Ρεαλιστικές λεπτομέρειες που κάνουν τα μοντέλα 
σαν αληθινά!

• 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!

RCM Construction Vehicles

Remote-Control Machines Farm

407408

407447

• Κατασκευάστε μοντέλα όπως εκσκαφέας, μπουλντόζα, 
φορτωτέςπρόσθιας 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 
καιταυτόχρονη χρήση κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ή των 
διαγωνισμών.

Περιλαμβάνει 8 μοντέλα, ένα γεωργικό όχημα, ένα αλωνιστικό, 
μια αλωνιστική μηχανή και ένα φορτηγό. Τα όχηματα μπορούν 
να κατασκευαστούν σε πολλές παραλλαγές. Τα μοντέλα 
ελέγχουν δύο κινητήρες που μπορούν να κινήσουν το όχημα 
μπρος – πίσω και δεξιά – αριστερά. Όλα τα μοντέλα κινούνται 
με τηλεχειριστήριο πολλαπλών καναλιών που περιέχεται.
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Gigo Solar Buggy

Gigo Solar Hero

Gigo Water Power Mini

Gigo Water Power

417399

407361

407389

407323

• 5 κατασκευές για να φτιάξετε τα αγαπημένα 
σας μοντέλα

• Το πολυλειτουργικό μοτέρ συνδιάζει ηλιακό 
πάνελ, γρανάζια και μιαμπαταρία και είναι 
εύκολο στο χειρισμό.

• Είναι ένα υπέροχο ξεκίνημα για την εισαγωγή 
στις ανανεώσιμεςπηγές ενέργειας για μικρά 
παιδιά και αρχάριους

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!

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!

To Gigo Water Power (Kit Υδραυλικής Ενέργειας) 
αποτελείται από ένα πλήρες σετ 15 πειραμάτων με τα 
οποία έχετε την ευκαιρία να μελετήσετε πώς μπορεί 
να μετατραπεί η ενέργεια του νερού σε ηλεκτρική.
Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε να παρατηρήσετε 
πώς παράγουμε ηλεκτρισμό με τρόπο φιλικό προς το 
περιβάλλον! Μπορείτε να κατασκευάσετε αυτοκίνητα 
και μύλους, που δουλεύουν με νερό αλλά και με αέρα.

Gigo Τόξο & Καταπέλτης

407406

• Τα παιδιά θα μάθουν για τον αρχαίο μηχανισμό του 
βλήματος και τηςφυσικής κατασκευάζοντας 5 τόξα 
και 5 καταπέλτες.

• Το βλήμα ασφαλείας (βίδα) που τροφοδοτείται 
από ελαστικό ιμάνταεπιτρέπει πειράματα δύναμης, 
ενέργειας και κίνησης με παιγνιώδη τρόπο.

• Θα παρατηρήσουν πώς τα διαφορετικά μοντέλα 
κατασκευώνπαράγουν αντίστοιχη δύναμη , ώστε να 
κατανοήσουν την εξέλιξη.

Gigo Mini Gyro

407395

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.)
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Gigo Sail Car

Gigo Physics Workshop

Rubber Band Racers

407401

407441

407403

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.

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!

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.

Solar Power 2.0

Gigo Electricity Discovery 2.0

407303

407059R

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.

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.

Ultra Light Airplane

407402

• 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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Gigo Electricity and Magnetism

Gigo Space Machines

Gigo Remote Control Machines

407065

407337

407335

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.

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!Το τηλεχειριστήριο 
υπερύθρων με τον καινοτόμο σχεδιασμό, έχει μέγιστη 
εμβέλεια 8~10 μέτρων και 4 ανεξάρτητα κανάλια, ώστε 
να μπορούν να συνδυαστούν διαφορετικά πακέτα από
παιδιά που παίζουν μαζί.

• Μπορείτε να συναρμολογήσετε 20 μοντέλα όπως 
ρομπότ,αγωνιστικό αυτοκίνητο,γερανό κλπ.

• Υπέρυθρη τεχνολογία
• 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

Mechanical Engineering Robotic 
Arms

Gigo The Big Engineering Makerspace

Gigo Wall-Climbing Geckobot

407411

407438

407409

• 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.

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.

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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Structural Engineering Bridges 
& Skyscrapers

Simple Machines

Gigo Architectural Engineering

Gigo The Amazing Tightrope-
Walking Gyrobot

Gigo Air-Walker

Gigo Pepper Mint Propeller Racer

407410 407428

407432

 407434

407435

407451

• 20 πειράματα και 25 μοντέλα που σας προκαλούν να 
κατανοήσετε 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.

• Ξεκινήστε τη μελέτη της μηχανικής φυσικής μαθαίνοντας 
τα πάντα για τις απλές μηχανές και πώς χρησιμοποιούνται. 
Μέσω των 26 ασκήσεων κατασκευής μοντέλων, θα 
ανακαλύψετε και έξι κλασικά απλά μηχανήματα, τροχούς 
και άξονες, μοχλούς, τροχαλίες, κεκλιμένα αεροπλάνα, 
βίδες και σφήνες-καθώς και γρανάζια.

• Ξεκίνα να χτίζεις, να ερευνάς, και να πειραματίζεσαι για να 
ανακαλύψεις πώς η φυσική χρησιμοποιείται γύρω μας.

• Μέσα από την κατασκευή των μοντέλων, παίζετε το ρόλο 
του αρχιτέκτονα και του μηχανικού. Προσπαθήστε να 
αναπαραστήσετε μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα κτήρια 
του κόσμου!

• Με αυτές τις κατασκευές, θα κατανοήσετε το πώς οι σχεδιαστές 
της αρχιτεκτονικής εφαρμόζουν επιστημονικές αρχές στα 
σχέδιά τους, στα κτίρια και στις δομές του 21ο αιώνα ωθώντας 
τα υλικά και τη μηχανική στα όρια.. Ποιος είναι ο ψηλότερος 
πύργος, ο πιο ογκώδης θόλος, ή η μεγαλύτερη γέφυρα που 
μπορείτε να χτίσετε ?

• Το έγχρωμο εγχειρίδιο με τις 48 σελίδες σας καθοδηγεί στο 
ταξίδι σας βήμα-βήμα

• Ένα φανταστικό ρομπότ που κινείται χάρη στις 
βεντούζες του! Η αεροπνευματική τεχνολογία με αντλία 
αναρρόφησης κάνει το ρομπότ να περπατάει σε λείες 
επιφάνειες  όπως τα  παράθυρα και να γυρίζει το κεφάλι 
του.

• Εγχειρίδιο οδηγιών βήμα προς βήμα για να κατασκευάσετε 
5 μοντέλα.

Φτιάξτε το δικό σας τελεφερίκ με την δύναμη ενός έλικα 
και εξερευνήστε πώς ο έλικας περιστρέφεται και  ακούστε 
το καλώδιο που σφύζει κατά μήκος της χορδής.

• Ένα ρομπότ – ακροβάτης γυροσκόπιο ! Με αυτό το σετ, 
μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ρομπότ που περπατά 
βήμα προς βήμα κατά μήκος ενός τεντωμένου σχοινιού! 

• Μέσα από οκτώ κατασκευές, μπορείτε να εξερευνήσετε 
τις εκπληκτικές δυνάμεις του μηχανοκίνητου 
γυροσκοπίου και να κατανοήσετε τη φυσική πίσω από 
τις εκπληκτικές συμπεριφορές του. Βάλετε το ρομπότ 
να περπατήσει σε διαφορετικές επιφάνειες: σε ένα 
τεντωμένο σχοινί, σε μια σταθερή επιφάνεια, σε μια 
μαλακή επιφάνεια, ακόμη και στο χέρι σας!
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Kids First Robot Safari

Kids First Robot Pet Shop

Gigo Zoo Track Junior Engineer
407431 

407450

407371

Gigo Ornithopter

Gigo Theme Park

407405

407267

Φτιάξτε μια σειρά από αξιολάτρευτα, μηχανοκίνητα 
ρομποτικά ζώα. Οκτώ διαφορετικά ρομποτικά ζώα από όλο 
τον κόσμο: μια πολική αρκούδα, μια γάτα, ένα ξιφία, ένα 
καβούρι, μια αλεπού, ένα μωρό λάμα, ένα μονόκερο, και 
μια θαλάσσια βίδρα. Τα παιδιά μπορούν να κατασκευάσουν 
τα μοντέλα αυτών των ζώων και να πειραματιστούν μαζί 
τους για να δουν πώς το καθένα χρησιμοποιεί τον κινητήρα 
με την μπαταρία και τα μηχανικά μέρη για να κινηθεί με 
διαφορετικό τρόπο.

• Με αυτό το κιτ σαΐτα  μπορείτε να φτιάξετε 4 διαφορετικά 
πτηνά που προσομοιώνουν των τρόπο όπου τα πουλιά, 
οι πεταλούδες, οι λιβελούλες και οι νυχτερίδες πετούν 
χρησιμοποιώντας τα φτερά τους για να δημιουργήσουν 
ροή αέρα και να ανυψωθούν. Χρησιμοποιώντας το 
λαστιχάκι για να παράγει ενέργεια περιστροφής  στα 
διπλά φτερά ώστε να κινηθούν πάνω κάτω, παράγει 
την αεροδυναμική που χρειάζεται για να δώσει κίνηση. 

• Με τις κατασκευές διαφόρων φτερών και τα σχέδια 
διαφόρων πτηνών μπορείτε να κατανοήσετε για το πως 
τα πουλιά με 2 φτερά και τα έντομα με 4 φτερά που να 
πετάξουν ισορροπημένα. Η εκμάθηση για το πως η φύση 
έχει λύσει την τεχνολογική πρόκληση του πετάγματος είναι 
καταπληκτική.

Φτιάξτε μια σειρά από αξιολάτρευτα, μηχανοκίνητα ρομποτικά 
κατοικίδια ζώα., όπως μια κουκουβάγια, ένα γαλλικό 
μπουλντόγκ, ένα βραδύποδα, ένα πάντα, ένα χαμαιλέοντα, 
μια γάτα, μια χελώνα, και ένα κουνέλι., τα παιδιά μπορούν 
να κατασκευάσουν τα μοντέλα αυτών των ζώων και να 
πειραματιστούν μαζί τους για να δουν πώς το καθένα 
χρησιμοποιεί τον κινητήρα με την μπαταρία και τα μηχανικά 
μέρη για να κινηθεί με διαφορετικό τρόπο.

Εξερευνήστε έναν απίθανο ζωολογικό κήπο 
χρησιμοποιώντας  τα πολύχρωμα μεγάλα κομμάτια 
του, που είναι ιδανικά για μικρές ηλικίες, τα παιδιά 
θα αγαπήσουν τη δημιουργία κατασκευάζοντας  
7 χαριτωμένα ζωάκια  και 13 τσουλήθρες, ώστε 
συνδυάζοντας τα να φτιάξουν το δικό τους 
ονειρεμένο ζωολογικό κήπο!

• Οι μικροί μηχανικοί θα μπορέσουν να 
κατασκευάσουν διάφορα παιχνίδια του λούνα 
παρκ, όπως το καρουζέλ, το τρενάκι και το 
πειρατικό πλοίο!

• Το εγχειρίδιο χρήσης (στα Αγγλικά) είναι γεμάτο 
εικόνες και οδηγίες που βοηθούν στην κατασκευή 
βήμα – βήμα

Gigo Animal Machines

407336

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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K’NEX Education Intro to Simple 
Machines Levers and Pulleys

K’NEX Education Intro to Simple Machines 
Wheels, Axles and Inclined Planes

978610

978620

Το πακέτο K’NEX Education Intro to Simple Machines Wheels, Axles 
and Inclined Planes από τη σειρά Εισαγωγή στις Απλές Μηχανές, 
είναι σχεδιασμένο για να εξοικειωθούν τα παιδιά με επιστημονικές 
έννοιες συσχετιζόμενες με δύο τύπους Απλών Μηχανών, τους 
Τροχούς και τους Άξονες καθώς και τα Κεκλιμένα Επίπεδα. Τα παιδιά 
κατασκευάζουν, διερευνούν και αξιολογούν επιστημονικές αρχές 
στην πράξη.

Το Πακέτο K’NEX Education Intro to Simple Machines Levers 
and Pulleys είναι σχεδιασμένο για να εισαγάγει τα παιδιά στις 
επιστημονικές έννοιες που συσχετίζονται με δύο τύπους 
απλών μηχανών – τους μοχλούς και τις τροχαλίες.

Εκπαιδευτική
Ρομποτική

LEGO Education MINDSTORMS 
EV3

745544

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!

Επιτρέπει στα παιδια  να χτίσουν,να προγραμματίσουν 
και να δοκιμάσουν τις δικές τους λύσεις σε πραγματικά 
προβλήματα της ρομποτικής τεχνολογίας.. Στο πακέτο 
περιλαμβάνονται γραπτές οδηγίες κατασκευής του 
βασικού μοντέλου και 4 επιπλέον μοντέλων στο λογισμικό.
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LEGO® Education SPIKETM  Prime

745678

Το LEGO® Education SPIKETM Prime είναι το νέο μέλος στην 
οικογένεια των εκπαιδευτικών λύσεων της LEGO Education! 
Τα παιδιά ηλικίας 10 ετών και άνω γνωρίζουν το STEAM 
και την εκπαιδευτική ρομποτική, κατασκευάζοντας και 
προγραμματίζοντας διασκεδαστικά ρομπότ και έξυπνες συσκευές! 

Το SPIKE Prime ενισχύει την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των 
παιδιών καθώς και την επίλυση σύνθετων προβλημάτων μέσα από 
μια διασκεδαστική διαδικασία όπου τα παιδιά μαθαίνουν μέσα απ’ 
το παιχνίδι. Το SPIKE Prime συνδυάζει τουβλάκια LEGO, ένα ισχυρό 
προγραμματιζόμενο Hub με 6 θύρες, γλώσσα προγραμματισμού 
που βασίζεται και ακολουθεί τη φιλοσοφία του Scratch και 
μαθήματα STEAM που θα ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση καθώς 
και το επίπεδο κριτικής σκέψης των παιδιών.

LEGO Education WeDo 2.0

745300 

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 παιδιών 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 κουτί αποθήκευσης με χωρίσματα διαλογής 
των δομικών στοιχείων, αυτκόλλητες ετικέτες και περιλαμβάνει το Smarthub, έναν μεσαίο κινητήρα, έναν 
αισθητήρα κίνησης, έναν αισθητήρα κλίσης και δομικά στοιχεία για δύο παιδιά.
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EaRL Coding Robot
Το EaRL είναι ένα προγραμματιζόμενο ρομπότ δαπέδου. Ήρθε από το διάστημα και έχει το έχει πιο 
χαριτωμένο χαμόγελο! Το EaRL Coding Robot σχεδιάστηκε από εκπαιδευτικούς (coding education 
specialists) και είναι ο τέλειος τρόπος εκμάθησης των παιδιών που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο 
ταξίδι της κωδικοποίησης και του προγραμματισμού.

Το EaRL είναι ένα προγραμματιζόμενο 
ρομπότ δαπέδου. Με πολύχρωμα φώτα 
και οι ήχους! Μπορεί να προγραμματιστεί 
για να κινείται με ακρίβεια στο χώρο 
προχωρώντας μπροστά, πίσω, στρίβοντας 
αριστερά και δεξιά. Στη συνέχεια, μπορούν 
να προχωρήσουν στον προγραμματισμό 
του EaRL από απόσταση μέσω USB 
από έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί 
το Scratch.

481059

Kids First Coding & Robotics

407442

Με το Kids First Coding & Robotics τα παιδιά 
προσχολικής ηλικίας θα μάθουν βασικές έννοιες 
του προγραμματισμού! Δεν απαιτεί χρήση tablet, 
smartphone ή υπολογιστή για τον προγραμματισμό 
του. Τα προγράμματα δημιουργούνται απλά και 
μόνο με  μια σειρά από κάρτες εντολών που 
δημιουργούν το αλγοριθμικό «μονοπάτι». Καθώς 
το ρομπότ περνά πάνω από τις κάρτες εντολών, 
ένας αισθητήρας στο κάτω μέρος του ρομπότ τις 
διαβάζει μια προς μια και φορτώνει το πρόγραμμα. 

Gigo Programming Education Robot
Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας 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.

941276

Στη συνέχεια, τοποθετείτε το ρομπότ σε μια πίστα 
που έχετε δημιουργήσει και το ρομπότ τρέχει το 
πρόγραμμα.  Μπορείτε να προγραμματίσετε το 
ρομπότ να κινείται προς διαφορετικές κατευθύνσεις, 
να ανάβει τα φώτα led, να αναπαράγει ήχους και να 
ανταποκρίνεται σε διαφορετικές κάρτες ενεργειών. 
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Gigo Robotics Smart Machines Rovers & VehiclesRobotics Smart Machines- HoverBots With BalanceTech

407437407433

Αυτό το κιτ δίνει στα παιδιά μια απλή, διασκεδαστική και προσαρμόσιμη εισαγωγή στην ρομποτική που 
τους επιτρέπει να κατασκευάσουν οκτώ μηχανοκίνητες κατασκευές που ελέγχονται από προγράμματα 
και έναν αισθητήρα υπερήχων. Τα παιδιά κωδικοποιούν τα προγράμματα χρησιμοποιώντας μια εύκολη, 
οπτική εφαρμογή προγραμματισμού σε tablet ή smartphone, η οποία συνδέεται με τα μοντέλα ρομπότ 
μέσω ασύρματης σύνδεσης Bluetooth. 

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή, μπορείτε να προγραμματίσετε τα ρομπότ που δημιουργείτε για 
να συμπεριφέρονται με βάση την ανατροφοδότηση που προέρχεται από τον αισθητήρα υπερήχων. 
Περιλαμβάνονται 2 κινητήρες DC και το κιτ μπαταρίας Bluetooth.

Κατασκευάστε και προγραμματίστε μοναδικά 
ρομπότ που ισορροπούν σε δύο τροχούς! 
Ανακαλύψτε τον κόσμο της ρομποτικής. 
Η εφαρμογή Hoverbots App έχει τρεις τρόπους 
χρήσης: ως τηλεχειριστήριο, για ρυθμίσεις 
ισορροπίας, και για τον προγραμματισμό.
Συμβατό με συσκευές τηλεφώνου και tablet 
Android και iOS. 

Απίθανες μεταμορφώσεις μεταξύ των μοντέλων 
– μετάβαση από αυτοκίνητο σε ρομπότ και 
αντίστροφα σε δευτερόλεπτα. Φτιάξτε τα δικά σας 
μοντέλα  ή ακολουθήστε το εγχειρίδιο οδηγιών για 
να δημιουργήσετε ένα από τα οκτώ καταπληκτικά 
μοντέλα. Η βασική μονάδα έχει ενσωματωμένα 
χρωματιστά LED, 2 μηχανές, και ένα ενσωματωμένο 
αισθητήρα  ισορροπίας και γυροσκοπίου.
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Gigo Robotics Smart Machine: Tracks & Treads

407412

Αυτό το κιτ δίνει στα παιδιά μια απλή, διασκεδαστική και προσαρμόσιμη εισαγωγή στην ρομποτική που 
τους επιτρέπει να κατασκευάσουν οκτώ μηχανοκίνητες κατασκευές που ελέγχονται από προγράμματα 
και έναν αισθητήρα υπερήχων. Τα παιδιά κωδικοποιούν τα προγράμματα χρησιμοποιώντας μια εύκολη, 
οπτική εφαρμογή προγραμματισμού σε tablet ή smartphone, η οποία συνδέεται με τα μοντέλα ρομπότ 
μέσω ασύρματης σύνδεσης Bluetooth.

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή, μπορείτε να προγραμματίσετε τα ρομπότ που δημιουργείτε για 
να συμπεριφέρονται με βάση την ανατροφοδότηση που προέρχεται από τον αισθητήρα υπερήχων. 
Περιλαμβάνονται 2 κινητήρες DC και το κιτ μπαταρίας Bluetooth.

Gigo Robotics Workshop

941246

Εκπαιδευτείτε στις ασύρματες τεχνολογίες με το Robotics Workshop και αποκτήστε προγραμματιστικές 
δεξιότητες! Με το καινοτόμο και ιδιοφυές σύστημα δημιουργίας αυτοματισμών Gigo Robotics Workshop 
τα παιδιά θα χρησιμοποιήσουν αισθητήρες φωτός, αισθητήρες αφής, αισθητήρες υπερήχων, servo motors, 
smart controller ο οποίος λειτουργεί ως εγκέφαλος και direct link σε tablets με τα οποία τα παιδιά μπορούν 
να προγραμματίσουν τις δημιουργίες τους!
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Μαθηματικά – 
Γεωμετρία

Gigo Ζυγαριά με δοχεία και σταθμά

Gigo Ζυγαριά Αριθμών Τάξης

101054

101603

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  τα 
παιδιά 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.

Mini Ζυγαριά Αριθμών

Ζυγαριά Αριθμών

102280

102467

Ο βραχίονας έχει στη κάθε πλευρά αρίθμηση από το 0 - 10. 
Περιέχει επίσης 20 ισοδύναμα βάρη. Τα παιδιά κρεμούν 
σε ένα αριθμό ένα βάρος και στην άλλη πλευρά μπορούν 
να κρεμάσουν ισοδύναμα. Για παράδειγμα, ένα βάρος στο 
10 και στην άλλη πλευρά ένα στο 7 και ένα στο 3. Έτσι 
η ζυγαριά μας ισορροπεί γιατί (10=7+3). Η ζυγαριά είναι 
από ανθεκτικό πλαστικό. Ιδανικό για την κατανόηση των 
πράξεων. Διαστάσεις: Μήκος: 33 cm Ύψος:11 cm

Με αυτή τη ζυγαριά τα παιδιά θα κατανοήσουν απλές 
πράξεις και την έννοια της ισορροπίας!

Ιδανική για: Να μελετήσετε απλές προσθέσεις, αφαιρέσεις, 
αριθμούς που λείπουν, Πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις,
να επιλύσετε προβλήματα & να μάθετε την έννοια της 
ισορροπίας και των επιπέδων.

Απλή Ζυγαριά

100898

Απλή ζυγαριά σύγκρισης μαζών διαφόρων σωμάτων υγρών 
& στερεών. Έως 500ml liquid.
Διαστάσεις: 36 cm x 15cm.

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. Τα παιδιά 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.



34 35 stem-toys.gr  

Gigo Αλληλοσυνδεόμενοι Κύβοι 
2cm

Βάση για Αλληλοσυνδεόμενους 
Κύβους (Κατανόηση Εμβαδού)

Τα Ξυλάκια Επανέρχονται 
(Πλαστικά)

101017

101163

101028

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.

Με το πακέτο K’NEX Education Intro To Simple 
Machines Gears, δίνεται στα παιδιά η δυνατότητα 
να αποκτήσουν δεξιότητες, κατασκευάζοντας 
μοντέλα που βασίζονται στην επιστημονική έρευνα 
και κατανόηση. Μέσα από την ομαδική εργασία στην 
κατασκευή, στη διερεύνηση, τη συζήτηση και την 
αξιολόγηση, θα κατανοήσουν έμπρακτα βασικές 
επιστημονικές αρχές.

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.

Αλληλοσυνδεόμενη Αριθμοσειρά

Πλαστικός Άβακας

Ενώνω την Αλυσίδα Κάνω Μοτίβα

101006

101127

108025

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.

Με τον Πλαστικό Άβακα τα παιδιά 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.

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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Gigo Math Tower 3D

Γεωμετρικά Σχήματα 
(Έννοια Της Ταξινόμησης)

Πάτερν Μπλοκ Πλαστικά

101187

101027

101042

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

Ιδανικά για την προσέγγιση γεωμετρικών και 
προμαθηματικών εννοιών. Tο σετ αποτελείται 
από γεωμετρικά σχήματα τραπέζια τετράγωνα 
τρίγωνα πολύγωνα, ρόμβους κ.α., σε πολλά 
χρώματα. Τα παιδιά ενώνοντας τα κομμάτια 
δημιουργούν απίθανα γεωμετρικά σχήματα, 
κατανοώντας τις βασικές γεωμετρικές έννοιες, 
όπως εμβαδόν, συμμετρία, περίμετρο.

Παιχνιδι προθεσης και αφαιρεσης. Αναπτύσσει τη λογική 
σκέψη και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. Είναι 
κατάλληλο και για ατομικό αλλά και για ομαδικό παιχνίδι.

Εξαγωνική Βάση & Κάρτες για 
Πάτερν Μπλοκ

Τριγωνική Βάση & Κάρτες για 
Πάτερν Μπλοκ

Φτιάχνω Μοτίβα

101161

101162

101041

Τριγωνική Βάση & Κάρτες για Πάτερν Μπλοκ.
Εξοικειώνει τα παιδιά με τη χρήση των σχημάτων. 
Μπορούν να κόψουν τα σχήματα και να τα τοποθετήσουν 
πάνω  στην λευκή καρτέλα… Μπορούν όμως να πάρουν 
και τα πλαστικά  Πατερν Μπλοκς με κωδικό 101042 για μια 
ολοκληρωμένη πιο πλούσια και πιο εντυπωσιακή μάθηση!

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.

Η δημιουργία μοτίβων είναι σημαντική για τα 
παιδιά 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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Gigo Τανγκραμ 105 τεμ

Κατασκευή Γεωμετρικών 
Σχημάτων με Αναπτύγματα

Μοτίβα με Μεγάλες Χάντρες

101043

101216

101201

Μοναδικό σετ ανάπτυξης δεξιοτήτων και κατανόησης 
γεωμετρικών σχημάτων. Το σετ αυτό περιέχει 240 μικρά 
κομμάτια διαφόρων σχημάτων όπως ισόπλευρα τρίγωνα, 
ισοσκελή, ορθογώνια, τετράγωνα, παραλληλόγραμμα, 
πεντάγωνα, εξάγωνα με τα οποία τα παιδιά μπορούν να 
κατασκευάσουν στερεά σώματα όπως πυραμίδες,πρίσματα 
κτλ και τα αναπτύγματά τους.

Τα παιδιά μπορούν να περάσουν τις χάντρες στο κορδόνι 
και να δημιουργήσουν ένα μοτίβο το οποίο μπορούν να 
επαναλάβουν μέχρι να γεμίσουν όλο το κορδόνι. Μπορούν 
να δημιουργήσουν πολλά διαφορετικά μοτίβα. Μέσα 
από αυτή τη δραστηριότητα αναπτύσσουν και τη λεπτή 
κινητικότητα, τη λογική ακολουθία και τη μνήμη. Μπορούν 
να φτιάξουν μοτίβα και με κλειστά τα μάτια εξασκώντας 
με αυτό τον τρόπο την αφή.

Το σετ περιέχει 36 γίγαντες χάντρες σε 4 διαστάσεις και 
6 χρώματα καθώς και 6 χρωματιστά κορδόνια για το 
σχηματισμό των μοτίβων.

Κάθε σετ Gigo Τανγκραμ περιλαμβάνει συνολικά 105 τεμάχια 
δηλαδή 15 σετ των 7 σχημάτων. Το τανγκραμ είναι ένα 
κινέζικο γεωμετρικό παζλ χρησιμοποιώντας 7 κομμάτια για 
να φτιαχτεί ένα σχέδιο. Υπάρχουν 3 διαφορετικά σχήματα 
σε 5 χρώματα και διαφορετικά μεγέθη. Διαθέτουν πλαστικό 
κουτί αποθήκευσης.

Άβακας Μαθητή 3×20

Αριθμητήριο Μαθητή

Άβακας Μαθητή 5×20

118302

102033

118321

Αλληλοσυνδεόμενοι κύβοι ακμής 2 εκατοστών. Με ξύλινο 
πλαίσιο, 10 μεταλλικές ράβδους και 100 ξύλινες χάντρες 
δυο χρωμάτων. Τα παιδιά το τοποθετούν σε πλάγια ή 
όρθια θέση.

Τα παιδιά θα μάθουν την αξία της θέσης των ψηφίων, την πρόσθεση 
και την αφαίρεση και την απεικόνιση (μεγάλων) αριθμών. Εφαρμόστε 
την αρχή του «δανεισμού» από την επόμενη στήλη. Οι χάντρες που 
δεν χρησιμοποιούνται εξαφανίζονται πίσω από το ξύλινο χώρισμα. 
Με αυτό τον άβακα μπορούν τα παιδιά να κατανοήσουν τη μονάδα, 
τη δεκάδα και την εκατοντάδα. Περιέχει 5 στήλες με 20 χάντρες η 
κάθε μια σε 6 χρώματα που ομαδοποιούνται σε δεκάδες.

Ξύλινη βάση με χώρισμα (18 x 15 x 6 cm)
100 πλαστικές χάντρες σε 6 χρώματα (1.5 cm)

Τα παιδιά θα μάθουν την αξία της θέσης των ψηφίων, την πρόσθεση 
και την αφαίρεση και την απεικόνιση (μεγάλων) αριθμών. Εφαρμόστε 
την αρχή του «δανεισμού» από την επόμενη στήλη. Οι χάντρες που 
δεν χρησιμοποιούνται εξαφανίζονται πίσω από το ξύλινο χώρισμα. Τα 
παιδιά να κατανοήσουν την μονάδα, την δεκάδα και την εκατοντάδα.
Περιέχει 3 στήλες με 20 χάντρες η κάθε μια σε 6 χρώματα που 
ομαδοποιούνται σε δεκάδες.

Ξύλινη βάση με χώρισμα (18 x 10 x 6 cm)
60 πλαστικές χάντρες σε 6 χρώματα (1.5 cm)
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ΠΑΖΛ με Πεντόμινο

SOMA Cube 7 χρώματα σε κουτί

Ανάπτυξη Επιφανείας Γεωμετρικών Στερεών

 111994

180555

160428

7 Κυβάκια 2x2x2 cm
Με 7 διαφορετικά χρώματα
Σε πλαστικό κουτί αποθήκευσης (BioBox)

Το σετ περιέχει 6 γεωμετρικά στερεά: κύβο, σφαίρα, 
κύλινδρο, κώνο, πυραμίδα, πυραμίδα με βάση τετράγωνο 
ύψους περίπου 10 εκατοστών. Στο εσωτερικό του κάθε 
σχήματος υπάρχει σε πλαστικοποιημένο φύλλο το σχήμα 
της κάθε επιφάνειας του σχήματος ενωμένο έτσι ώστε να
μπορεί το τοποθετηθεί στο επίπεδο (βλέπε φωτό). Οι 
μαθητές μαθαίνουν τον αριθμό και το είδος των επιφανειών 
από τις οποίες αποτελείται κάθε στερεό.

Ποιος δεν έχει παίξει τέτρις;
Σύνθεση γεωμετρικών παζλ στο επίπεδο. Τα πεντόμινο 
είναι συνθέσεις ορθογωνίων σε έξι διαφορετικά χρώματα 
από σκληρό πλαστικό. Τα παιδιά θα πρέπει να ταιριάξουν τα 
ορθογώνια έτσι ώστε να δημιουργούν γεωμετρικά στερεά 
στο επίπεδο. Το σετ περιέχει 12 πεντόμινο.

Κυβική Παλάμη Πλαστική
Κύβοι Dienes

Στόχος Μαθηματικών (ΣΕΤ 3)
139577

954501

Το σετ αυτό περιέχει τρεις (3) μεγάλους στόχους: Στόχος 
0-10 με αριθμούς από το 0 έως το 10. Στόχος 0-20 με 
αριθμούς από το 0 έως το 20. Στόχος 10-100 με αριθμούς 
από το 10 έως το 100. Περιλαμβάνονται επίσης και 9 
μπαλάκια με βέλκρο για να “κολλάνε” στο στόχο. Τα παιδιά 
παίζουν πετώντας τα μπαλάκια στο στόχο και προσθέτουν 
το άθροισμα που φέρνουν, ανάλογα με το αντίστοιχο 
τμήμα του στόχου που πέτυχαν. Το ΣΕΤ αυτό ενθαρρύνει 
τα παιδιά να παίζουν παιχνίδια χρησιμοποιώντας πρόσθεση, 
αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση ενώ παράλληλα 
αναπτύσσουν ικανότητες συντονισμού (χεριού-ματιών).
Διάμετρος στόχων: 450mm.

Με την Κυβική Παλάμη Πλαστική Κύβοι Dienes τα παιδιά 
κατανοούν βιωματικά την ισότητα και την ισοδυναμία μεταξύ 
των αριθμών καθώς και το δεκαδικό σύστημα, όπως επίσης 
την έννοια του όγκου και την ισοδυναμία.

Gigo Geometric Building Kit
401407

Το Gigo Geometric Building Kit είναι ένα ευέλικτο γεωμετρικό 
σύστημα κατασκευών σχεδιασμένο για να βοηθά στην 
εκμάθηση δεξιοτήτων. Ακολουθήστε τις ασκήσεις στις 10 
κάρτες δραστηριοτήτων για να μετατρέψετε τα 2D σχέδια 
σε 3D στερεά. 

Το σετ περιέχει άφθονα κομμάτια για κατασκευή όπως 
πρίσματα, πυραμίδες, στερεά του Πλάτωνα και του Αρχιμήδη
που μπορείτε να βάλετε το ένα δίπλα στο άλλο για 
ευκολότερη παρατήρηση, σύγκριση και συζήτηση. Μπορούν 
να δημιουργηθούν και αναπτύγματα.

Gigo Geometric Creative Kit
401408

Gigo Geometric Creative Kit και κατασκευάστε υπέροχα 
πολύχρωμα γεωμετρικά σχέδια και δείτε τα αναπτύγματα 
τους για ατελείωτες ώρες παιχνιδιού και μάθησης! Μπορείτε 
γρήγορα και εύκολα να ανακαλύψετε, να κατασκευάσετε 
και να εξερευνήσετε 2D και 3D κατασκευές και στέρεα και 
να μάθετε για την περίμετρο, τον όγκο, τις κορυφές και τις 
γωνίες!

Το σετ περιέχει 92 ανθεκτικά πλαστικά γεωμετρικά σχήματα 
που διαθέτουν έναν μεντεσέ – κλιπ.
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Νομίσματα (ΣΕΤ των 80)

Χαρτονομίσματα Ευρώ (σετ των 65)

101991

185116

80 νομίσματα ευρώ σε πλαστική τσάντα τα νομίσματα είναι 
υψηλής ποιότητας κατασκευής και είναι πιστά αντίγραφα 
των αληθινών στην απεικόνιση και στη διάσταση.

65 χαρτονομίσματα ευρώ όλων των τύπων σε πλαστική 
τσάντα. Από τα 5 – 500 ευρώ τα χαρτονομίσματα είναι 
τυπωμένα και στις δύο όψεις υψηλής ποιότητας αγγίζοντας 
την εμφάνιση των πρότυπων χαρτονομισμάτων. Περιέχει 
10 χαρτονομίσματα των 5, 10, 20, 50, 100, 200 Euro και 5 
χαρτονομίσματα των 500 Euro.

Ζάρια από Φόαμ με Τελείες

Ζάρια από Φόαμ με Αριθμούς

Μεζούρες 100cm (ΣΕΤ 10τεμ)

Μοτίβα με Διαστάσεις σε
Ξύλινα Σχέδια

106328

106327

152443

185494

Ιδανικό για παιχνίδι με πολύ μεγάλη ασφάλεια. Το υλικό 
είναι από ΦΟΑΜ με ΜΗ ΤΟΞΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ακίνδυνα για τα 
παιδιά. Είναι σε σετ των 6 τεμαχίων με τελείες.

Ιδανικό για παιχνίδι με πολύ μεγάλη ασφάλεια. Το υλικό είναι 
από ΦΟΑΜ με ΜΗ ΤΟΞΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ακίνδυνα για τα παιδιά.
Είναι σε σετ των 6 τεμαχίων με αριθμούς.

Μεζούρα 100 cm
Με διαβάθμιση εκατοστού και χιλιοστού.
Σετ των 10 τεμαχίων

Το σετ περιέχει 7 διαφορετικά γεωμετρικά σχήματα σε 7 
διαφορετικά χρώματα. Η περίμετρος του κάθε σχήματος έχει 
τρύπες έτσι ώστε τα παιδιά να περάσουν το κορδόνι από κάθε 
τρύπα της περιμέτρου. Τα παιδιά κατανοούν πλήρως την 
περίμετρο κάθε σχήματος και αποκτούν και αναπτύσσουν 
δεξιότητες. Το σετ περιέχει 7 σχήματα ξύλινα, 7 κορδόνια 
χρωματιστά μήκους 130 εκ σε ξύλινη θήκη.

 Αυτό το σετ περιέχει 30 ντόμινο τα οποία έχουν δυνατότητα 
να κουμπώνουν μεταξύ τους έτσι ώστε να μη διαλύονται 
όταν  τα παιδια  δημιουργούν σειρά από ντόμινο. Το κάθε 
ντόμινο έχει στη μία πλευρά στο μισό μέρος απεικόνιση 
του αριθμού με τελείες και στο άλλο μισό άλλο αριθμό με 
σχήματα. Επίσης έχει δυνατότητα σύνδεσης από όλες τις 
πλευρές έτσι ώστε εύκολα να δημιουργούν οι μαθητές την 
ισότητα. Το σετ είναι σε πλαστικό κουτί με καπάκι

Ντόμινο
101003
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Ρολόι Μαθητή με γρανάζια

Ρολόι Δασκάλου

Κλεψύδρες Μικρές (ΣΕΤ 3)

Κλεψύδρες ΣΕΤ 5

190202

190101

385283

385188

Ρολόι διαμέτρου 11 εκατοστών. Οι δείκτες κινούνται 
με γρανάζι από τη πίσω πλευρά. Οι δείκτες 
προστατεύονται από διάφανο πλαστικό όπως και το 
σύστημα γραναζιών στο πίσω μέρος για αποφυγή 
καταστροφής και φθοράς. Ένδειξη ώρας 12ωρης και 
24ωρης. Στηρίζεται σε βάση.

Ρολόι διαμέτρου 30 εκατοστών. Οι δείκτες κινούνται 
με γρανάζια. Οι δείκτες έχουν διαφορετικό χρώμα. 
Ένδειξη ώρας 12ωρης και 24ωρης. Στηρίζεται σε 
βάση. Πολύ στιβαρή και ανθεκτική κατασκευή.

Ύψος 9 εκατοστά
Περιλαμβάνει 3 κλεψύδρες: μία των 60 δευτερολέπτων 
(1 λεπτό), μία των 180 δευτερολέπτων (3 λεπτά) και μία των 
300 δευτερολέπτων (5 λεπτά).

Ύψος 9 εκατοστά
Σετ από 5 κλεψύδρες διαφορετικού χρόνου 
και χρώματος. Είναι των 30 δευτερολέπτων, 
του 1, 3, 5 και 10 λεπτών.

Χρονόμετρο Mini

320302

Απλό στη χρήση και με μεγάλη και 
ευανάγνωστη οθόνη. Με 2 λειτουργίες: 
χρονομέτρησης και αντίστροφης μέτρησης. 
Διαθέτει βάση στήριξης (stand). Σε λευκό 
χρώμα. Λειτουργεί με 1xΑΑΑ Μπαταρία (δεν 
περιλαμβάνεται)
Διαστάσεις: 75x78x14mm

Ηλεκτρονικό Χρονόμετρο Χειρός

392043

Οικονομικό ηλεκτρονικό χρονόμετρο.
Υψηλής ποιότητας. Με λειτουργίες START/STOP, 
LAP/RESET. Διαθέτει επίσης ημερομηνία και 
ξυπνητήρι. (Η φωτογραφία είναι ενδεικτική).

Κλάσματα
120122

10 πλαστικά κλάσματα με διάμετρο κύκλου 10 εκατοστά, με 
τις παρακάτω υποδιαιρέσεις:
1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12, 1/20.
Τα κομμάτια κάθε υποδιαίρεσης έχουν το δικό τους χρώμα 
και κάθε κομμάτι έχει σημείωση πάνω του για να ξέρετε σε 
ποια υποδιαίρεση αντιστοιχεί. Το ΣΕΤ περιέχεται σε πλαστική 
κυκλική θήκη για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση.

Ιδανικός για την κατανόηση της συμμετρίας!
Τοποθετώντας οποιοδήποτε γεωμετρικό σχήμα στην μια 
πλευρά του καθρέπτη τα παιδιά  βλέπουν το είδωλο του 
στην άλλη πλευρά. Έχουν την δυνατότητα να σχεδιάσουν 
συμμετρικά το είδωλο του σχήματος με άξονα συμμετρίας 
τον καθρέπτη. Πολύ εύκολος στη χρήση του.

Καθρέπτης Μαθηματικών
101062
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Μοιρογνωμόνιο

Τρίγωνο Ορθογώνιο Ισοσκελές

110600

110700

• Μοιρογνωμόνιο
• Πλαστικό με λαβή.
• Κατάλληλο για όλους τους πίνακες.

• Γωνίες 90°, 45°, 45°
• Μήκος 50cm
• Πλαστικό, με λαβή.
• Κατάλληλο για όλους τους πίνακες.

Σχολικός
Εξοπλισμός

Τρίγωνο Ορθογώνιο Σκαληνό
110810

• Γωνίες 90°, 60°, 30°
• Μήκος 60cm
• Πλαστικό, με λαβή.

Πίνακας Πολλαπλασιασμού

Πίνακας Διαίρεσης

185784

185785

Το προϊόν αυτό χρησιμοποιείται για εξάσκηση με τους 
πίνακες πολλαπλασιασμού 1χ1 έως 10χ10 και βασίζεται 
στη Μοντεσσοριανή μέθοδο.

Το κουτί αποτελείται από την ξύλινη πλακέτα εργασίας 
πολλαπλασιασμού, ένα κουτί με μικρές πλαστικές 
κάρτες με αριθμό 1-10 που αντιπροσωπεύουν τον 
πολλαπλασιαστέο, έναν κόκκινο δίσκο που δείχνει 
τον πολλαπλασιαστή και ένα κουτί με 100 κόκκινες 
ακρυλικές χάντρες

Η διαίρεση έγινε εύκολη!
Στο ταμπλό υπάρχουν 9x9 τρύπες και 81 πράσινες 
μπίλιες για την τοποθέτηση τους. Στην επάνω σειρά 
θα βρείτε ένα πράσινο πεδίο με 9 μεγαλύτερες 
τρύπες, οι οποίες φέρουν την ένδειξη 1 έως 9. Αυτές 
οι τρύπες καταλαμβάνουν τον κώνο Halma. Τα παιδιά 
για παράδειγμα θα μάθουν ποιοι αριθμοί διαιρούνται με 
το πέντε, έξι, επτά και ούτω καθεξής. Θα ανακαλύψουν 
ποιοι αριθμοί μεταξύ 1 και 81 διαιρούνται ακριβώς.

Περιεχόμενα: 9 κώνοι halma, 100 πράσινες μπίλιες και  
1 ξύλινο κουτί.

Γεωπίνακες Διπλής Όψης (8τεμ)
101601

Ο κάθε γεωμετροπίνακας είναι διπλής όψης, από πλαστικό, 
μη τοξικό υλικό. Στη μία πλευρά υπάρχουν καρφιά 25 
(5x5) και στην άλλη πλευρά κύκλος με 17 καρφιά (12 
περιφέρεια, 1 κέντρο, 4 στις γωνίες).  Το πακέτο περιέχει 8 
γεωμετροπίνακες και 200 λάστιχα χρωματιστά. Τα παιδιά 
θα ανακαλύψουν τα γεωμετρικά σχήματα την συμμετρία, 
την περίμετρο, την έννοια του εμβαδού κλπ. 
Διαστάσεις: 18x18cm.
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110911

115121

Διαβήτης με 3 βεντούζες

Πέντε Όργανα Σχεδίασης για
κανονικό Πίνακα

Διαβήτης με 3 βεντούζες κατάλληλος για όλους τους 
πίνακες. Διαθέτει χειρολαβή, βάση με τρεις βεντούζες για 
σταθερή τοποθέτηση στο κέντρο του κύκλου και μέθοδο 
στήριξης κιμωλίας ή μαρκαδόρου πίνακα.

Πέντε γεωμετρικά όργανα σχεδιασμού τάξης για χρήση με 
κανονικό ή μαγνητικό πίνακα.
Το σετ περιέχει:
• Κανόνα 1 μέτρου
• Διαβήτη
• Τρίγωνο ισοσκελές
• Τρίγωνο Ορθογώνιο
• Μοιρογνωμόνιο

Πινέλα Ζωγραφικής (10 μεγάλα)

Πινέλα Ζωγραφικής (10 μεσαία)

Πινέλα Ζωγραφικής (10 μικρά)

900920

900921

900922

Πινέλα Ζωγραφικής 
Εντός θήκης 10 τεμάχια το κάθε ένα σε
διαφορετικό χρώμα.

Φλογέρα τύπου C

Το ΣΕΤ του Μουσικού

905134

985101

Φλογέρα τύπου C
Από υψηλής ποιότητας πλαστικό μη τοξικό 
ιδανικό για τα παιδιά.

Το ΣΕΤ αποτελείται από 10 μουσικά όργανα μέσα σε μια 
πρακτική και διάφανη τσάντα για εύκολη μεταφορά και 
αποθήκευση. Το ΣΕΤ περιέχει:
• 1 ζευγάρι μαράκες
• 1 ζευγάρι καστανιέτες
• Ταμπουρίνο
• Τρίγωνο
• 1 ζευγάρι κύμβαλα
• 1 κρουστό “Λατινικής Αμερικής” (Guiro)
• 1 ξύλινο σέικερ
• 1 ξύλινο όργανο με 13 καμπανάκια
• 1 κουδουνίστρα
• 1 ζευγάρι κλακέτες

Ξυλόφωνο με 8 νότες

985099

Ξυλόφωνο με 8 νότες και μπακέτες σε ζεύγος.
Ξύλινο
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