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Ξύλινο αριθμητήριο επιδαπέδιο με 
βάση την πεντάδα 1,10Χ50εκ 

€ 88 ,00                     (A΄ Τάξη) 

 
 

080209 Αριθμητήριο έδρας, αριθμογραμμής 1-100. Διαστάσεις 88Χ79εκ με 
100 αριθμημένους κύβους. 

€ 144,00                             (A΄ Τάξη) 

3018301  Κάθετο αριθμητήριο. Ξύλινο, 
5 στηλών με βάση την πεντάδα. 100 
χάντρες διαμέτρου 2,6cm σε ξύλινη 
βάση διαστάσεων 29x21,5x9cm. 

€ 30.00                                   (A΄ Τάξη) 

 
 
080205.300 Κρεμαστό αριθμητήριο τοίχου με 50 κόκκινες και 50 λευκές 
χάντρες. Διαστάσεις 57Χ14Χ13εκ 

 
€ 60,00                                  (A΄ Τάξη) 

 
 
 

 
 
 
 

ΕΚ 200100  100 κυβάκια σε 10 
χρώματα. (Υλικό μέτρησης) 

€ 14,00 τεμ                 (A΄-Β’  Τάξη) 

 

 

 
 

013303 Μαγνητικοί αριθμοί από το 
1-100 ένα ξύλινο κουτί με 100 
μαγνητικά καρτελάκια  
 

          € 45,00                     (A΄ Τάξη) 

 
388415  Κουτί μέτρησης 2 Το 
εργαστήρι αυτό παρέχει στα παιδιά 
τις πρώτες δραστηριότητες 
μέτρησης. Τα παιδιά μαθαίνουν να 
μετρούν, να φτιάχνουν σύνολα, να 
διαβάζουν τους αριθμούς από το 1 
εώς το 10 και να κατανοούν την αξία 
τους.  
 

         € 48,00                  (A΄ Τάξη) 

 



 
 

LER 2208   Πάνινη θήκη με αριθμούς. 
Διαστάσεων  
66x70cm με θήκες για τους αριθμούς 
από το 1 εώς το 
 100. Οι πεντάδες και δεκάδες είναι 
διαφορετικού χρώματος  
από τα υπόλοιπα καρτελάκια. 
Αριθμογραμμή  
μέχρι το 100 σε υφασμάτινη θήκη 

         € 30,00                               (A΄ Τάξη) 
 

 
 
018235 Ατομικό δίχρωμο 
αριθμητήριο με βάση την πεντάδα 

 
 
 
€ 18,00                                  (A΄ Τάξη) 

 
 
 
013201  Μαγνητική αριθμογραμμή 
με πίνακα 
 
 
   € 98.00                              (A΄ Τάξη) 
 

 

 
119100 Αριθμογραμμή 100 καρτελάκια 
με τυπωμένους αριθμούς από το 1εως 
το 100 διπλής όψεως που 
τοποθετούνται σε σκοινί. Σε χάρτινο 
κουτί αποθήκευσης 
 

€ 85,00             (A΄ Τάξη) 

 
Ler 3311  Παιχνίδι μαθηματικών με πιγκουίνους. 100 πλαστικοί πιγκουίνοι 
σε 10 χρώματα οι οποίοι κουμπώνουν πάνω στις πλαστικές βάσεις. Ιδανικό 
για την εκμάθηση δεκάδων, εκατοντάδων και χιλιάδας. Στο σετ 
συμπεριλαμβάνονται και ασκήσεις που μπορούν να φωτοτυπηθούν 

       € 48,00 τεμ                                                             (A΄-Β’  Τάξη) 

 

 
 

 
 
388407  Υλικό εύκολο στο χειρισμό που 
βοηθάει τα παιδιά να μετρούν, να 
κατανοούν και να θυμούνται τους 
αριθμούς αλλά και τις ποσότητες των 
στοιχείων 

      
   € 79.00                                  (A΄ Τάξη) 

 
336000 Λόττο ταύτισης αριθμών . 
Παραδοσιακό παιχνίδι bingo όπου 
οι παίκτες συμπληρώνουν τις 
διαφορετικής δυσκολίας κάρτες 
τους με τα αντίστοιχα πλακάκι 
αριθμών. Κατάλληλο για 6 παίκτες 
συγχρόνως.  

€ 47.00              (A΄ Τάξη) 

 
 
 
 

305172 Σετ από 2 άβακες, 87 
χάντρες σε διαφορετικά σχέδια και 
χρώματα, 42 κάρτες 
δραστηριοτήτων  

 
 
 

€ 47,00                    (A΄ Τάξη) 



 
 

305122Β Ατομικός Άβακας με 10 
στήλες και 100 χάντρες 

       
 
          € 25,00                   (A΄ Τάξη) 

 
 

305122Α  Ατομικός άβακας 
μέτρησης.1 άβακας με 5 στήλες και 
50 χάντρες σε 5 χρώματα. 

         € 13,00                    (A΄ Τάξη) 

 

 
 

305122 Άβακας με 20 στήλες και 
200 χάντρες 

  
  
  € 50.00                            (A΄ Τάξη) 

 
342225 Quadriludi αριθμοί. Ένα 
παιχνίδι που βοηθάει τα παιδιά να 
κατανοήσουν τη διάσταση των πινάκων 
διπλής εισόδου και τη σωστή χρήση 
τους. Tο σετ περιλαμβάνει 18 κάρτες 
δραστηριοτήτων με θέμα αριθμοί και 
ποσότητες, 2 πλαστικές βάσεις και 96 
καρτελάκια από σκληρό χαρτόνι. 
 

€ 50.00                              (Α΄ Τάξη) 
 

 
 

342323 Quadricubes. Ένα 
καθηλωτικό και διασκεδαστικό 
παιχνίδι, βασισμένο στο sudoku! Το 
σετ περιλαμβάνει 1 φυλλάδιο 
οδηγιών για το δάσκαλο, 12 κάρτες 
δραστηριοτήτων διπλής όψεως 
(συνολικά 24 διαφορετικές 
δραστηριότητες), 16 ξύλινοι κύβοι 
(με διαφορετικό σχέδιο σε κάθε 
έδρα: γραμμένοι αριθμοί, ζάρι με 
τελείες, δαχτυλάκια, αντικείμενα) 
και 1 ξύλινη βάση παιχνιδιού. 
 

  € 38.00                              (Α΄ Τάξη) 
 

 

 
333365 Maxi χάντρες 1 – 6 
Τα παιδιά ακολουθώντας τις εικόνες 
των καρτελών περνάνε τις χάντρες 
στη ράβδο. Ένα παιχνίδι για την 
εκμάθηση των αριθμών από το 1 
έως το 6, την ανάπτυξη της λεπτής 
κινητικότητας, τη συγκέντρωση 
αλλά και την εξοικείωση με την 
ανάγνωση των αριθμών κάθετα 
αλλά και οριζόντια. Το σετ 
περιλαμβάνει 1 φυλλάδιο οδηγιών 
για το δάσκαλο, 24 κάρτες 
δραστηριοτήτων διπλής όψεως, 18 
πλαστικές maxi χάντρες σε τρία 
χρώματακαι 2 πλαστικές ράβδους. 
 

€ 43.00                              (Α΄ Τάξη) 

 
522112 Φτιάξτε μοτίβα. Κασετίνα με 
ξύλινες χάντρες 

       
 
 
 

€ 85,00                                     (A΄ Τάξη) 

 
 

342261 Μετρώντας μήκη.   Ένα 
εργαστήριο που βοηθάει τα παιδιά 
να ανακαλύψουν και να 
κατανοήσουν τις έννοιες του 
μεγέθους και του μήκους. 

 
    € 48.00                                 (A΄ Τάξη 

 
 

343135 Μοτίβα-σχέδια-χάντρες 78 
χάντρες, 4 ξύλινα ραβδάκια,24 
έγχρωμες κάρτες μοντέλα για 
μοτίβα 

         
 
 

€ 42,00                (A΄-Γ΄ Τάξη) 

 



 
 
330127   Πλαστικά πούλια. 200 πούλια 
σε 4 χρώματα διαμέτρου 3,5cm. 
 
 
 

€ 16,00 τεμ                   (A΄ Τάξη) 

 

 
011501 Ζάρι με κουκκίδες. 
011510 Ζάρι με αριθμούς   
011520 Ζάρι με χρώματα   
 Μεγάλο, μαλακό αθόρυβο ζάρι με 
κουκκίδες ακμής 12cm. 

   € 13,00 τεμ                   (A΄ Τάξη) 

 

 
202700-202800 Ξύλινο ζάρι με 
κουκκίδες με ακμή 1,4εκ. Σετ των 5 
τεμαχίων. 

      € 4,00                       (A΄ Τάξη) 

 
Ler 0287  Ξύλινα ντόμινο. Σετ 6 ντόμινο 
διαφορετικού χρώματος σε πλαστικό 
κουβαδάκι αποθήκευσης. Σετ 168 
τεμαχίων διαστάσεων 1,5x2,5cm. 

      € 39,00                   (A΄ ΣΤ΄Τάξη) 

 
 

522152 Κασετίνα αρίθμησης με 
ψηφίδες.  Εισαγωγή στην 
πρόσθεση, αφαίρεση και 
αναγνώριση συμβόλων. Περιέχει 
216 ξύλινες μάρκες σε 6 χρώματα 
και 2 μεγέθη καθώς και τους 
αριθμούς και τα σύμβολα. 

          € 58.00                      (A΄ Τάξη) 
 

 

 
 
51050 Κάθετο αριθμητήριο με 
αριθμούς και σύμβολα για την 
πραγματοποίηση πράξεων 
 

€ 35.00                        (A΄ Τάξη) 
 

 
 
 

 
 

 
 

Ler 0935 Αριθμογραμμή πατώματος εώς το 30. Από 
ανθεκτικό βινύλιο για ασκήσεις μέτρησης και 
ψυχοκινητικής. Συνολικό μήκος 30cmx6,6m. 

                                                                   
  
 
 
        € 42.00                                                 (A΄ Τάξη) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
017250 Μαγνητική αριθμογραμμή. Με δυνατότητα 
γραφής σε αυτή με μαρκαδόρο πίνακα. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μέχρι το 10, 100, 1000 κτλ. 
 

                     
 
 

€ 48.00                               (A΄ - Δ’ Τάξη) 

 
 
 
 
 

 



 
90108 Μαθηματικό λεωφορείο. 
Αφήστε τους επιβάτες να ανέβουν ή 
να κατέβουν από το λεωφορείο και 
αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στα 
μαθηματικά. Πόσοι επιβάτες 
βρίσκονται στο λεωφορείο; Ένα 
παιχνίδι που εισάγει τα παιδιά στη 
μέτρηση αλλά και στην πρόσθεση και 
την αφαίρεση μέχρι το 10. Το σετ 
περιλαμβάνει ξύλινο λεωφορείο 
(18x10x7cm), πέντε κόκκινους 
ξύλινους επιβάτες, πέντε άσπρους 
ξύλινους επιβάτες,  
22 χάρτινες κάρτες (7,5x5cm), τρία 
ξύλινα ζάρια (2,5cm), εγχειρίδιο 
οδηγιών. Συσκευασμένα σε 
μαγνητικό κουτί αποθήκευσης 
(21x12x9,5cm) 

€ 40.00                                  (Α΄ Τάξη) 

 
 
523326 Μεγάλο μαθηματικό 
λεωφορείο. ; Ένα παιχνίδι που 
εισάγει τα παιδιά στη μέτρηση αλλά 
και στην πρόσθεση και την αφαίρεση 
μέχρι το 20. Το σετ περιλαμβάνει 1 
ξύλινο λεωφορείο και 1 τρέιλερ 
(35x7x7cm), δέκα κόκκινους ξύλινους 
επιβάτες, δέκα άσπρους ξύλινους 
επιβάτες,  
22 (7,5x5cm) σε ξύλινο κουτί 
αποθήκευσης, τέσσερα ξύλινα ζάρια 
(2,5cm) (1 ζάρι χρωμάτων, 1 ζάρι 
αριθμών, 1 ζάρι συμβόλων +/- και 1 
ζάρι με κουκκίδες, εγχειρίδιο 
οδηγιών. 
 

€ 37.00                                  (Α΄ Τάξη) 

 
Ler 5458 Τουκαν Πάρτε μία κάρτα, 
βρείτε τη λύση της πρόσθεσης ή της 
αφαίρεσης και τοποθετήστε την 
κάρτα στην πλάτη του Τουκάν που 
φέρει τον αριθμό της λύσης. Κάθε 
παίκτης μπορεί να παίξει μόνος του ή 
και σε ομάδα, μαθαίνοντας 
παράλληλα και την έννοια της 
ταξινόμησης. Το σετ περιλαμβάνει 10 
πουλάκια Τουκάν με αριθμούς από 
το 1 έως το 10 και 120 κάρτες με 
μαθηματικές πράξεις. 

 

€ 35.00                                  (΄ Τάξη) 

 
 
Ler  7708  Μαγνητικοί ράβδοι 
Cuisinaire. Σετ 64 τεμαχίων 
διαφορετικού χρώματος ανάλογα με το 
μέγεθος και την αντιστοίχηση του 
αριθμού. 
        
 
       € 25.00                    (A΄ -ΣΤ΄ Τάξη) 

 

 
51106  Ξύλινη κασετίνα cuisinaire. 
300 ξυλάκια σε δέκα μεγέθη και 
χρώματα ανάλογα με τον αριθμό 
που αντιπροσωπεύουν. Διαστάσεις 
κασετίνας: 28x18cm 

    
 
  
 
 € 40.00                 (A΄-ΣΤ’ Τάξη) 

 
 
0079M0/ Montessori  Golden Bead 
Chain Of 1000: Individual Beads 
(Nylon) 
Αυτή η δραστηριότητα βοηθάει τα 
παιδιά στην καταμέτρηση και 
κατανόηση των ποσοτήτων από το 
1-1000, τα προετοιμάζει για τον 
πολλαπλασιασμό καθώς και την 
απεικόνιση της χιλιάδας. 

 
€ 112.00                         (Α΄- ΣΤ’ Τάξη) 

 

008700/Montessori  

Multiplication Board Set 

Ξύλινο παιχνίδι πολλαπλασιασμού 

€ 55.00                             (Β΄- Γ’ Τάξη) 

 
 
0096Α/Montessori   Unit Division Board 
Ξύλινο παιχνίδι  διαίρεσης 

 
€ 55.00                        (Β΄- Γ’ Τάξη) 



 
 
342233 Τοπολογία 
Προσανατολισμός στο χώρο 
συμμετρία.  . Εργαστήριο το οποίο 
εισάγει έννοιες τοπολογίας αλλά και 
συμμετρίας. Το παιδί μεταφέρεται με 
εύκολο τρόπο από τις 2 διαστάσεις στις 
3 μελετώντας πολύ προσεκτικά τις 
κάρτες μοντέλα προοδευτικής 
δυσκολίας. 
€ 48.00                                      ( Β’ Τάξη) 

 
 

 
 

20011 “ The Joy of Numbers” Υλικό 
μέτρησης, πράξεων και κατανόηση 
αριθμών & ποσοτήτων 
 

        
   € 48.00                      (Α΄- ΣΤ’ Τάξη) 
 

 
Ler 6648 Μαγνητικό σετ  
πολλαπλασιασμού.  50 μαγνητικές 
ψηφίδες διπλής όψεως και 2 
χρωμάτων βοηθούν τα παιδιά να 
κατανοήσουν τον πολλαπλασιασμό 
αλλά και τον τρόπο που 
οδηγούμαστε σε αυτόν μετά από 
προσθέσεις. Δύο μαγνητικές βάσεις 
διαστάσεων 5x5cm χωρισμένες σε 
τετράγωνα κάνουν πολύ εύκολη τη 
χρήση τους. 
 

€ 25.00                             (Β΄- Γ’ Τάξη) 

 
LER 0100 Μαθηματική Ζυγαριά 
(Πολλαπλασιασμός, Ανάλυση, Σύνθεση, 
Πρόσθεση, Αφαίρεση ) 
 

€ 29.00                                  (Α΄- Β’ Τάξη) 
 

 
95029 Σετ ασκήσεων για τη 
μαθηματική ζυγαριά 
 

€ 25.00                         (Α΄- Β’ Τάξη) 

 
 

343137   Οργανοκύβοι 
Υλικά για κατασκευή, παρατήρηση 
και οργάνωση του χώρου. Τα παιδιά 
αναπαράγουν δομές  με ξύλινους 
κύβους ακολουθώντας κάρτες 
μοντέλων με προοδευτική δυσκολία 
 

€ 43.00                       (Β΄- Ε’ Τάξη) 

 

 
 

081627 Γεωπίνακες διπλής όψεως σετ 
6 σε διάφορα χρώματα. Διαστάσεις 
πίνακα 23Χ23εκ 
 

       € 22.00                         ( Β’-ΣΤ’ Τάξη) 

 

 
 

53376  Ξύλινο tangram. Σετ 28 
ξύλινων τεμαχίων με ασκήσεις. Σε 
ξύλινη κασετίνα αποθήκευσης. 
 

 
   € 40.00                        (Α΄- ΣΤ’ Τάξη) 
 

 
LER0416-6  Σετ 30 tangram 6 
διαφορετικών χρωμάτων σε 
πλαστική γυάλα αποθήκευσης 

€ 42.00                           ( Β’ Τάξη) 
 



080700 Πλαστικά tangram. 4 σετ 
tangram 7 τεμαχίων σε 4 διαφορετικά 
χρώματα πλευράς 10cm. 

 
 
 
€ 10.00                           ( Β’ Τάξη) 

 

 
 
50652 Ξύλινο  Tangram. 
Το γνωστό παιχνίδι Tangram 
αποτελούμενο από 7 γεωμετρικά 
σχήματα που μπορούν να 
σχηματίσουν ένα τετράγωνο. Στο 
πακέτο περιλαμβάνονται πάνω από 
25 προτυπωμένα σχέδια. 

€ 14.00                          ( Β’-ΣΤ’  Τάξη) 

 

 
LER 9280 Mental Blox Υλικό για 
κατασκευή, παρατήρηση και 
οργάνωση του χώρου. Τα παιδιά 
αναπαράγουν δομές με πλαστικά 
"χαριτωμένα" γεωμετρικά σχήματα 
ακολουθώντας κάρτες μοντέλων 
κανονικού μεγέθους που γίνονται 
προοδευτικά δυσκολότερες.  

 
 
€ 40.00                       ( Β’-Γ’  Τάξη) 

 

 
 

342208 Τι σχήμα είναι; 
Λογικό μπλοκ κασετίνα 
60 κομμάτια σε 5 σχήματα, 3 χρώματα, 
2 πάχη και 2 μεγέθη. Σε πλαστική 
κασετίνα αποθήκευσης 

 
€ 20.00                                      ( Α’ Τάξη) 

 
 

LER 0922 Γεωμετρικά στερεά. 
Μεγάλα πλαστικά και πολύχρωμα 
γεωμετρικά στερεά. 
Περιλαμβάνονται: κώνος, σφαίρα, 
ημισφαίριο, κύβος, κύλινδρος, 
ορθογώνιο, πρίσμα, εξαγωνικό 
πρίσμα, τριγωνικό πρίσμα, 
τετράγωνη πυραμίδα, τριγωνική 
πυραμίδα. 

€ 35.00                                ( Α’ Τάξη) 

 
 

337038 Οργανοχρώματα 
Τα παιδιά αναπαράγουν πολύπλοκα 
σχέδια, μοτίβα 

 
    €60.00                  (Δ΄- Ε’ Τάξη) 

 
 

 
 
LER 0921   Σετ ανάπτυγμα στερεών.  
Το εσωτερικό  πλαστικό που υπάρχει 
σε κάθε στερεό βοηθάει στην αντίληψη 
του χώρου, στη μέτρηση τους 
περιμέτρου, του εμβαδού και του 
όγκου  
€ 44.00                              ( Β’-ΣΤ’ Τάξη) 

 
LER 4331  Διαφανή 3d γεωμετρικά 
στερεά σε ζωντανά χρώματα. 
Εξερευνήσετε τη γεωμετρία, τον 
όγκο και τους έννοιες μέτρησης. Οι 
αποσπώμενες βάσεις επιτρέπουν τη 
σύνδεση σχημάτων 2-D με στερεά 
3-D. Μπορεί να γεμίσουν με υλικά 
είτε σε υγρή μορφή είτε σε στερεή. 
Περιλαμβάνονται 14 γεωμετρικά 
στερεά με αποσπώμενη βάση. 
Μέγιστο ύψος 6 εκατοστά. 

€ 25.00                      ( Α’-ΣΤ’ Τάξη) 

 

 
 
Ler 4298 Ξύλινα γεωμετρικά σε 
κουβαδάκι. 19 σχήματα από 5-8εκ 
 

€ 38.00                      ( Β’-ΣΤ’ Τάξη) 



 
343146  Ritmocolor Ένα εκπαιδευτικό 
πακέτο που περιλαμβάνει 9 κυλίνδρους 
σε 3 διαφορετικά χρώματα και 3 
διαφορετικά μεγέθη (μεγάλο, μεσαίο, 
μικρό) τα οποία πρέπει να 
τοποθετηθούν στην ξύλινη βάση, με τη 
σωστή σειρά, σύμφωνα με το μοντέλο 
που δείχνει η κάρτα. Το σετ 
περιλαμβάνει 1 φυλλάδιο οδηγιών για 
το δάσκαλο, 12 κάρτες δραστηριοτήτων 
διπλής όψεως (αυξανόμενης 
δυσκολίας, με σύστημα 
αυτοδιόρθωσης), 1 ξύλινη βάση από 
βερνικωμένο ξύλο, 1 ξύλινη βάση για 
την τοποθέτηση των καρτών και 9 
κύλινδρους από βερνικωμένο ξύλο. 
 

€ 36,00                                (Α’-Β’ Τάξη) 

 
 
337244 Tactilotto. Στερεά Ένας 
διασκεδαστικός τρόπος να 
αναγνωρίσουν και να ονοματίσουν 
τα παιδιά αντικείμενα, σχήματα, 
διαστάσεις και άλλους πολλούς 
παράγοντες. Όλα αυτά 
επιτυγχάνονται μέσω του 
συνδυασμού της αφής, της οπτικής 
αλλά και της προφορικής έκφρασης. 
Το σετ περιλαμβάνει ένα φυλλάδιο 
οδηγιών για τους εκπαιδευτικούς, 
12 ξύλινα αντικείμενα (σφαίρα, 
κύβος, κύλινδρος, πυραμίδα, 
ορθογώνιο παραλληλόγραμμο), δύο 
ξύλινες βάσεις παιχνιδιού, 18 
κάρτες διπλής όψεως με 
διαφορετικές αναπαραστάσεις 
αντικειμένων και δύο υφασμάτινες 
τσάντες. 

€ 45,00                        (Α’ Τάξη) 

 
 

Ler 8550 Κατασκευή αριθμών. 
Ενώστε τα πλαστικά κομμάτια 
μεταξύ τους χρησιμοποιώντας τις 
βίδες και με οδηγό τις κάρτες 
μοντέλα για να δημιουργήσετε τους 
αριθμούς από το 0 εώς το 9. 
Παίζοντας τα παιδιά μαθαίνουν 
τους αριθμούς και το σωστό τρόπο 
γραφής τους. Σετ 50 τεμαχίων από 
πλαστικό υψηλής ποιότητας. 
 

€ 34,00                              (Α’ Τάξη) 

 
 

29010 Fit for school 2 Ένα εκπαιδευτικό 
σετ προγραφής με ασκήσεις 
σχεδιασμού δομών και σχημάτων για 
την εκμάθηση των αριθμών και των 
γραμμάτων. Οι ασκήσεις αυτές 
ενισχύουν το συντονισμό ματιού - 
χεριού. Το σετ περιλαμβάνει 60 
επαναχρησιμοποιούμενες κάρτες 
δραστηριοτήτων  (τριών επιπέδων 
δυσκολίας) με σύστημα 
αυτοδιόρθωσης, 4 μαρκαδόρους, 1 
μεγενθυντικό φακό και 1 USB stick (που 
περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες 
και τις λύσεις τους). Διαστάσεις: 
265x170x40mm.  
€ 157,00                       (Α’-Β’  Τάξη) 

 
29015 Fit for school 3. Ένα 
εκπαιδευτικό πακέτο που 
απλουστεύει την κατανόηση των 
αριθμών. Ενισχύει την αναγνώριση 
των ποσοτήτων, την αντίληψη των 
αριθμών και την κατανόηση των 
αλληλουχιών αριθμών. Το σετ 
περιλαμβάνει 60 
επαναχρησιμοποιούμενες κάρτες 
δραστηριοτήτων  (τριών επιπέδων 
δυσκολίας) με σύστημα 
αυτοδιόρθωσης, 4 μαρκαδόρους, 1 
μεγενθυντικό φακό και 1 USB stick 
(που περιλαμβάνει όλες τις 
δραστηριότητες και τις λύσεις τους). 
Διαστάσεις: 265x170x40mm. 

€ 157,00                       (Α’ -Β’ Τάξη) 

 

 
29025  SMARTCUBE. Ένα 
εκπαιδευτικό πακέτο για την 
αναπαραγωγή γεωμετρικών δομών. 
Ενισχύει τον προσανατολισμό, την 
αντίληψη των τρισδιάστατων 
σχεδίων και άλλων μαθηματικών 
δεξιοτήτων που αναπτύσσονται 
κατά τη νεαρή ηλικία. Το σετ 
περιλαμβάνει 120 κάρτες  και 112 
ξύλινα σχήματα σε 4 χρώματα. 
Διαστάσεις: 180x180x180mm. 
 

€ 270,00                     (Α’ -Γ’ Τάξη) 



 

Ler 5052  Επιτραπέζιο «Πρόσθεση 
αφαίρεση» ένα βραβευμένο παιχνίδι 
διαδρομής για την εκμάθηση 
μαθηματικών εννοιών 

 
 

€ 25.00                             (Α’  -Β’ Τάξη) 

 

 
LER1764 Επιτραπέζιο « 
Συμπλήρωμα δεκάδας» Κωδικός 
προϊόντος:  
Κατασκευαστής: LEARNING 
RESOURCES 
Τα παιδιά προσπαθούν να κάνουν 
bingo τους κάρτες τους με 
άθροισμα το 10. Όποιος 
συμπληρώσει πρώτος την κάρτα του 
κερδίζει 

€ 20.00                    (Α’  -Β’ Τάξη) 

 

 
LER 1773 Άξονες σχήματα στερεά 
Κατασκευή γεωμετρικών σχημάτων. 
Ένα σετ από 120 τεμάχια από 
εύκαμπτο πλαστικό υψηλής 
ποιότητας για την κατασκευή 
δισδιάστατων αλλά και 
τρισδιάστατων γεωμετρικών 
σχημάτων με την καθοδήγηση 15 
καρτών μοντέλων διπλής όψεως.  

   € 43,00               ( Β’-ΣΤ’ Τάξη) 

 

 
 
Ler 1776 Κατασκευές γεωμετρικών 
σχημάτων. Σετ 170 τεμαχίων από 
εύκαμπτο πλαστικό υψηλής ποιότητας 
για την κατασκευή δισδιάστατων αλλά 
και τρισδιάστατων γεωμετρικών 
σχημάτων.  

   
        € 50.00                 ( Β’-ΣΤ’ Τάξη) 

 
91268  Ζάρια διαιρέσεων 
πολλαπλών αναπαραστάσεων. 
Αυτά τα μαλακά αφρώδη ζάρια 
διευκολύνουν τα παιδιά στην 
κατανόηση της διαίρεσης. Κάθε ζάρι 
αναπαριστά τη διαίρεση με ένα 
διαφορετικό τρόπο, όπως μοντέλα 
χώρου, μοντέλα σχεδίων, διαίρεση 
πάνω σε μία αριθμογραμμή και 
διαίρεση γραμμένη. Τα ζάρια είναι 
χρωματιστά, αθόρυβα, ασφαλή και 
με στρογγυλεμένες γωνίες ώστε να 
κυλούν ευκολότερα. Διάσταση 
ζαριού: 4,5cm2. 

  € 32.00                 ( Β’-Γ’ Τάξη) 

 
LER 2509 Πύργος κλασμάτων-
δεκαδικών. Πλαστικοί πύργοι διπλής 
όψεως, στην μία αναπαριστούν τα 
κλάσματα και στην άλλη τους 
δεκαδικούς. Σετ από 51 κυβάκια 

 
€ 23.00                        ( Γ’-ΣΤ’ Τάξη) 
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91052 Μαγνητικές πολύχρωμες 
γωνίες. Οι μαγνητικές πολύχρωμες 
γωνίες αποτελούν πολύτιμο εργαλείο 
στα χέρια των εκπαιδευτικών για την 
εκμάθηση των γωνιών αλλά και των 
κλασμάτων. Tα χρώματα των 
μαγνητικών κομματιών διευκολύνουν 
την κατανόηση των μοιρών, των 
συμπληρωματικών και 
παραπληρωματικών γωνιών αλλά και 
τη σύνθεση και αποσύνθεση γωνιών. 
Της, συνδέονται οι γωνίες με τα 
κλάσματα. Το σετ περιλαμβάνει 36 
κομμάτια και 4 ασκήσεις για να 
ξεκινήσετε. Διάμετρος κύκλου: 19cm. 
 

€ 45,00           ( Γ’-ΣΤ’ Τάξη) 

 

 
 

 
1506001/577013  Πίνακας με 
μαγνητικά κλάσματα. Αναγνωρίστε 
τα κλάσματα, τα ονόματά της και 
την ποσοτική της έννοια. Καλύπτει 
από τη μονάδα εώς το 1/12. Στο 
κάτω μέρος του πίνακα υπάρχει και 
η αντιστοιχία σε ποσοστό και 
δεκαδικό. 
 
 

€ 30.00                        ( Γ’-ΣΤ’ Τάξη) 

 
 
1504001/577011 Κυκλικά μαγνητικά 
κλάσματα. Αναγνωρίστε τα 
κλάσματα, τα ονόματά της και την 
ποσοτική της έννοια. Καλύπτει από 
τη μονάδα εώς το 1/12 

 
€43.00                        ( Γ’-ΣΤ’ Τάξη) 

 
 
LER5060 Απεικόνιση κλασμάτων 
«Πίτσες»  Καλύπτει τα κλάσματα από 
τη μονάδα ως το 1/12. Ιδανικό για την 
κατανόηση των κλασμάτων, τη σχέση 
μεταξύ της και της διαφορές της. 

      € 30.00                ( Γ’-ΣΤ’ Τάξη) 

 

   
 
305122Β Χρησιμοποιήστε τον ένα 
άβακα για ακέραιους και το 
δεύτερο για δεκαδικούς 
 
 

   € 25.00                      (Ε’-ΣΤ’ Τάξη) 
 
 

 
 
51009 Ξύλινος πίνακας κλασμάτων. 
Από τη μονάδα ως το 1/10 σε ξύλινη 
βάση 

€ 34.00                        ( Γ’-ΣΤ’ Τάξη) 

 



 

 
 
342161 Κυβική παλάμη, μη  
συναρμολογούμενη 

 
€ 30.00                           ( Γ’-ΣΤ’ Τάξη) 

 

 

 
 
95050  Συναρμολογούμενη κυβική 
παλάμη με ασκήσεις 

€ 47.00                       ( Γ’-ΣΤ’ Τάξη) 

 

 
 
LER 6356  Συναρμολογούμενη 
κυβική παλάμη. Πλαστικά 
συναρμολογούμενα κομμάτια για 
την εκμάθηση μονάδων, δεκάδων, 
εκατοντάδων και χιλιάδων. 
Περιλαμβάνει αρκετό υλικό για 
χρήση από πολλά παιδιά συγχρόνως 
και ασκήσεις προοδευτικής 
δυσκολίας 

 €46.00                 ( Γ’-ΣΤ’ Τάξη) 

 
 

 
 
015121 Σετ από πλαστικά γεωμετρικά 
όργανα πίνακα  

 
 

€ 35.00                  ( Γ’-ΣΤ’ Τάξη) 

 

 
 
 
015121Μ Σετ από μαγνητικά 
πλαστικά γεωμετρικά όργανα 
πίνακα  

 
€ 42.00                  ( Γ’-ΣΤ’ Τάξη) 

 

 
081005 Τετραγωνικό μέτρο 
Κυβικό μέτρο 

 
 € 50.00                       (Ε’-ΣΤ’ Τάξη) 

 
Ler 2420 Πλαστική ζυγαριά ακριβείας 
με σταθμά. Διαστάσεων 30x15cm από 
πλαστικό υψηλής ποιότητας. 
Συμπεριλαμβάνονται και 10 σταθμά 
διαφορετικού βάρους. 
€ 59.00                              (Β’-ΣΤ’ Τάξη) 

 

 
 
3090105 Ζυγαριά με 
σταθμά.  Ιδιαίτερα ανθεκτική 
ζυγαριά με τάσια και σταθμά.Τα 
τάσια έχουν στόμιο εκροής και 
χωρητικότητα 1000ml. 
Περιλαμβάνει 11 μεταλλικά σταθμά 
από 1 εώς 50gr και 14 πλαστικά των 
5, 10 και 20gr. 

€ 65.00                        (Β’-ΣΤ’ Τάξη) 

 

 
 
Ler 0343 Ρόδα μέτρησης 
 
€ 45.00                        (Γ’-ΣΤ’ Τάξη) 

 



) 

 
 
LER 0369  Μετροταινία 30 Μέτρα  

         
 
     € 27.00                           ( Γ’-ΣΤ’ Τάξη) 

 

 
 
 
Ler 2906 Κυλινδρικά δοχεία 
μέτρησης όγκου. Σετ 7 τεμαχίων 
από υψηλής ποιότητας πλαστικό με 
χωρητικότητα 10,25,50,100,250,500 
ml και 1 lt 

 
 

€ 40.00                  (Δ’-ΣΤ’ Τάξη) 

 

45308 
Παιχνίδι δραστηριοτήτων με ευρώ. 
18 κάρτες δραστηριοτήτων, 14 
χαρτονομίσματα και 29 νομίσματα. 
Συμπληρώστε την αντίστοιχη 
ποσοτική αξία της κάρτες για κάθε 
άσκηση. 

€ 22.00                        (Α’-ΣΤ’ Τάξη) 

 

017788 Σετ ευρώ σε θήκη ταξινόμησης. 
Περιλαμβάνει 130 χαρτονομίσματα 
από ειδικό χαρτί που δεν σκίζεται και 
160 πλαστικά νομίσματα ευρώ 

€ 39.00                              (Α’-ΣΤ’ Τάξη) 

 

 
 

017753 Χαρτονομίσματα 130 
τεμάχια 
 
 
 

€ 15.00                        (Α’-ΣΤ’ Τάξη) 

 

 
3017720 80 ρεαλιστικά νομίσματα 
ευρώ από πλαστικό υψηλής 
ποιότητας. Σε κλίμακα 1/1. 10 
τεμάχια σε κάθε σχέδιο. 
 

€ 7.00                        (Α’-ΣΤ’ Τάξη) 

 

 
 

Ler 2629 Ταμειακή μηχανή Από 
ιδιαίτερα ανθεκτικό πλαστικό με 
δυνατότητα πραγματοποίησης 
πράξεων αφού διαθέτει κομπιουτεράκι 
με ηλιακό πάνελ. Ενθαρρύνει την 
πραγματοποίηση πράξεων και την 
αναπαράσταση ρόλων. 

€ 55.00                              (Α’-Γ’ Τάξη) 

 

 
Ler 2984 Δημιουργείστε το δικό της 
ρολόι σε οποιαδήποτε μαγνητική 
επιφάνεια. Οι αριθμοί είναι από 
αφρώδες υλικό και οι δείκτες 
πλαστικοί. Ενδεικτικά το μήκος του 
μεγάλου δείκτη είναι 
28cm.Κινούνται πολύ εύκολα με το 
χέρι. 

€ 35.00                             (Α’-Δ’ Τάξη) 

 
1416001 Ντόμινο αναλογικής και 
ψηφιακής ώρας. Tο ντόμινο 
περιλαμβάνει 6 σετ 15 πλαστικών 
καρτών το καθένα συνδυασμού 
αναλογικής και ψηφιακής ώρας. 
Κάθε ντόμινο έχει μία κάρτα 
εκκίνησης και ολοκληρώνεται 
ακριβώς. 

     € 57,00                     (Α’-Δ’ Τάξη) 



 
 
Ler 2094 Μεγάλο ρολόι. Πλαστικό 
διαστάσεως 34cm με ένδειξη 12ωρου 
και λεπτών. Οι δείκτες γυρίζουν με το 
χέρι για περισσότερη εξάσκηση και 
κατανόηση του χρόνου. Με την κίνηση 
του μεγάλου δείκτη κινείται και ο 
μικρός. 

€ 29.00                              (Α’-Δ’ Τάξη) 

 
LER3220 Παιχνίδι ώρας 
Πλαστικό ρολόι, παζλ, ζάρια με την 
ώρα και κάρτες δραστηριοτήτων, 
σας επιτρέπουν να μάθετε την ώρα 
με έναν εύκολο και διασκεδαστικό 
τρόπο. Διάμετρος ρολογιού : 13cm 

 
 
€ 22.00                        (Α’-Δ’ Τάξη) 

 
147049 Κλεψύδρες. 
Σετ 3 τεμαχίων πλαστικές ύψους 
10cm η κάθε μία. 1,2 και 3 λεπτών. 

 
 

€ 13.00                        (Α’-Δ’ Τάξη) 

 
 

Ler 0808 Χρονόμετρο. Δείχνει λεπτά, 
δευτερόλεπτα και 1/100 του 
δευτερολέπτου σε μια ευανάγνωστη 
οθόνη 

€ 16.00                              (Α’-ΣΤ’ Τάξη)) 

 
LER 2438 Φουσκωτή υδρόγειος 
σφαίρα διαμέτρου 67,5cm με 
δυνατότητα γραφής με μαρκαδόρο 
πίνακα 

 
 

€ 26.00                         (Δ’-Ε’ Τάξη) 

 
Ler 2430 Πλαστικό μοντέλο 
ηφαιστείου διαστάσεων 28x33cm 
με πλενόμενες επιφάνειες. 
Δημιουργήστε λάβα και μελετήστε 
όλα τα στάδια της έκρηξης. Η τομή 
του ηφαιστείου φέρει αναλυτικά 
όλα τα τμήματά του 

€ 59.00                         (Γ’-ΣΤ’ Τάξη 

 
 
LER 6045 Μαγνητικό υλικό Κύκλος ζωής 
φυτού. Ρεαλιστικά μοντέλα του κύκλου 
ζωής του μήλου και του φασόλια 
 

€ 30.00                              (Δ’-Ε’ Τάξη) 

 
 
 
LER 6043 Μαγνητικό υλικό Κύκλος 
ζωής πεταλούδας.  Ρεαλιστικά 
μοντέλα του κύκλου ζωής της 
πεταλούδας 

 
€ 30.00                         (Δ’-Ε’ Τάξη) 

 

 
 

LER 6041 Μαγνητικό υλικό Κύκλος 
ζωής βατράχου. Ρεαλιστικά μοντέλα 
του κύκλου ζωής του βατράχου 
 

€ 30.00                           (Δ’-Ε’ Τάξη) 



 
 

99020 Πρόπλασμα ανθρωπίνου 
σώματος. Ρεαλιστικό σετ ανατομίας το 
οποίο χωρίζεται σε 11 διαφορετικά 
μέρη.Κάνει το μάθημα της ανατομίας 
πολύ κατανοητό στα παιδιά. 

€ 120.00                              (Γ’-ΣΤ’ Τάξη) 

Ler2940 Σταθμός καιρού 
Βαρόμετρο, υδρόμετρο και 
θερμόμετρο. Ένας ολοκληρωμένος 
σταθμός καιρού για παρατήρηση 
και μελέτη. Τα όργανα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και ανεξάρτητα 
αφού στο σετ συμπεριλαμβάνονται 
και 3 αποσπώμενες βάσεις στήριξης 

€ 55.00                            (Δ’-ΣΤ’ Τάξη) 

 
99005 Μικροσκόπιο Ολοκληρωμένο 
σετ μικροσκόπιο και τα απαραίτητα 
αξεσουάρ για τη χρήση του ακόμα 
και με ζωντανούς οργανισμούς 
 
 

€ 120.00                       (Δ’-ΣΤ’ Τάξη) 

 
Ler 4429 Ψηφιακό μικροσκόπιο. Ζοομ 
μέχρι Χ52. Συνδέεται με usb και είναι 
συμβατό με PC και με MAC. Συνδέεται 
και με διαδραστικό πίνακα.  
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας για 
περισσότερες λεπτομέρειες 
 

€ 74.00                                  (Γ’-ΣΤ’ Τάξη) 

 

 
Ler 4427 Ψηφιακός προτζέκτορας 
και φωτογραφική μηχανή. 
Αυτόματη εστίαση και 
ενσωματωμένο μικρόφωνο. 
Συνδέεται με usb και είναι συμβατή 
με PC και με MAC. Συνδέεται και με 
διαδραστικό πίνακα. Επισκεφτείτε 
την ιστοσελίδα μας για 
περισσότερες λεπτομέρειες. 

€ 100.00                        (Α’-ΣΤ’ Τάξη) 

 

 
99101 Σετ ηλεκτρισμού 88 
ασκήσεων. Διαφορετικές ασκήσεις 
πάνω στα κλειστά κυκλώματα, ήχος, 
μπαταρία, μαγνητισμός, κτλ 
βοηθούν τα παιδιά να κατανοήσουν 
τη λειτουργία των κλειστών 
κυκλωμάτων με εύκολους 
χειρισμούς. 

 
€ 35.00                             (Γ’-ΣΤ’ Τάξη) 

 
 

 
Ler2589 Πυξίδα 
 

€ 17.00                               (Δ’-ΣΤ’ Τάξη) 

 

 
LSP 8594"Stems" 60 τεμ 
Τρισδιάστατη κατασκευή που 
αποτελείται από 60 εύκαμπτα 
πλαστικά κομμάτια, διαφόρων 
σχημάτων σε 5 διαφορετικά 
χρώματα.  
€ 49.00                        ( Γ’-ΣΤ’ Τάξη) 

 

 
 

94104 Σετ κατασκευών με ηλιακό 
πάνελ. Οποιαδήποτε κατασκευή σας 
μπορεί να κινηθεί χρησιμοποιώντας 
το ηλιακό πανελ. Ανακαλύψτε τις 
δυνατότητες της ηλιακής ενέργειας 
παίζοντας! 

€ 44.00                       (Δ’-ΣΤ’ Τάξη) 



 

 
 
 

021105 Ελληνικά μαγνητικά γράμματα 
207 μαγνητικά γράμματα από σκληρό 
πλαστικό, σε ξύλινη κασετίνα 
 

 
€ 67.00                                (Α’  -Β’ Τάξη) 

 

 
 

ΣΑΩ Σφραγίδες αλφάβητο σε 
εικόνες 
ΣΓΚ Σφραγίδες γράμματα κεφαλαία 
ΣΓΚ Σφραγίδες γράμματα πεζά 

 

€ 28.00 ΤΕΜ                (Α’  -Β’ Τάξη) 

 
 

387143  Πίνακας μαγνητικός και 
μαρκαδόρου (60Χ90εκ ) 
 

€ 45.00                        (Α’-ΣΤ’ Τάξη) 

 
2310 ΕΜΠ «Μελέτη περιβάλλοντος » 
Σετ από 50 κάρτες (35Χ50εκ) με θέματα 
από τη σχολική και καθημερινή ζωή, 
την Ελληνική παράδοση, την οικογένεια 

€ 45.00                             (Α’  -Β’ Τάξη) 

 

  

    

 
336179 Φωτογραφίες γλώσσας  
Φωτογραφίες γλώσσας. 96 
πλαστικοποιημένες κάρτες 
διαστάσεως: 15x12cm, Με τα πιο 
συνηθισμένα και αναγνωρίσιμα 
ρήματα, επίθετα και προθέσεις. Τα 
θέματα των φωτογραφιών είναι 
μέσα από την καθημερινή ζωή και 
προσιτά στα παιδιά. Αποτελεί 
απαραίτητο πακέτο για την 
διδασκαλία της γλώσσας και 
ποικίλες λεκτικές ασκήσεις 

€ 68.00                          (Α’  -ΣΤ’ Τάξη) 

 

 
ΕΚΑΔ Καρτέλες πρώτης 
ανάγνωσης   (64 Καρτέλες 
25Χ35εκ) 

 
 
 

€ 30.00                       (Α’  Τάξη) 
 
 

 
 

5216 Ρήματα έκφρασης. 48 
πραγματικές φωτογραφίες διαστάσεων 
21x15cm από γυαλιστερό χαρτόνι που 
σχετίζονται με την επικοινωνία και τις 
ανθρώπινες σχέσεις όπως η χειραψία, 
τα παλαμάκια, το αγκάλιασμα, το φιλί, 
το κλάμα κτλ. 

 
€ 50.00                            (Α’  -ΣΤ’ Τάξη) 

 
 
388083 "Πες το με λέξεις". 48 
κάρτες διαστάσεων 21x15cm 
χωρισμένες σε 8 θέματα: φαγητό , 
ρουχισμός, σχολείο, σπίτι, ζώα, 
σώμα και υγιεινή, μέσα μεταφοράς 
και κήπος 

  € 44.00                        (Α’  -ΣΤ’ Τάξη) 

 
5470 /88695 What are they 
thinking? 30 πραγματικές 
φωτογραφίες διάστασης Α4 που 
απεικονίζουν διάφορες κοινωνικές 
καταστάσεις. Παρατηρήστε 
προσεκτικά τις εικόνες, τοποθετήστε 
τον εαυτό σας σε κάθε κατάσταση 
και υποθέστε τι σκέφτεται ο κάθε 
ήρωας. Σκέψεις, συναισθήματα, 
διαφορετικές καταστάσεις 
ξετυλίγονται μπροστά σας... 
 

 € 70.00                    (Α’  -ΣΤ’ Τάξη) 

 

ΝΕΟ 



 

 
 
5948 Ποιος, Τι, Πότε, Πού, Γιατί. 
Συλλογή πραγματικών φωτογραφιών 
που απαντούν σε πολλές ερωτήσεις. 
Μέσα από τις κάρτες τα παιδιά 
αναπτύσσουν το λεξιλόγιό τους, 
συζητούν, ανακαλύπτουν, εξελίσσουν 
τη φαντασία τους. 36 κάρτες διάστασης 
Α5 

€ 60.00                                   (Α’  -ΣΤ’ Τάξη) 

 

 
 

 
22740 Διάβασε τη σκέψη μου! 
Χάρτινο παιχνίδι λογικής και 
παρατηρητικότητας. 80 κάρτες 
μοτίβα για "ανάγνωση της σκέψης", 
ενθαρρύνει το λόγο, την ανάπτυξη 
του λεξιλογίου των παιδιών 

 
€ 12.00                            (Α’  -B’ Τάξη) 

 

 
332010 Παιχνίδι εκφράσεων 
.  Εκπαιδευτικό υλικό που 
καλύπτει 4 διαφορετικούς 
τύπους δραστηριοτήτων: 2 
παιχνίδια λόττο ταύτισης, όπου 
τα παιδιά πρέπει να βρουν τις 
όμοιες εκφράσεις, ένα παιχνίδι 
ομαδοποίησης, όπου τα παιδιά 
πρέπει να ομαδοποιήσουν τις 
εκφράσεις και τα αντίστοιχα 
σύμβολα και ένα παιχνίδι 
γλώσσας και λεξιλογίου, όπου τα 
παιδιά αναγνωρίζουν βασικές 
εκφράσεις προσώπου, συζητούν, 
αιτιολογούν, συγκρίνουν και 
μιμούνται. 
 
€49.00                      (Α’  -ΣΤ’ Τάξη) 

 
2215 Συλλογή από 96 πραγματικές 
φωτογραφίες διάστασης Α6 οι οποίες 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
ανάπτυξη του λεξιλογίου, για ασκήσεις 
κατηγοριοποίησης και ομαδοποίησης, 
για ανάπτυξη μιας συζήτησης κτλ. Όλες 
οι κάρτες είναι προοδευτικής 
δυσκολίας με φωτογραφίες γνωστές 
αλλά και όχι στα παιδιά 

€ 65.00                               (Α’  -ΣΤ’ Τάξη) 

 

 
 

5209 Γνώριμα ρήματα 
48 πραγματικές φωτογραφίες 
διαστάσεων 21x15cm από 
γυαλιστερό χαρτόνι που 
απεικονίζουν ρήματα τα οποία 
χρησιμοποιούνται καθημερινά και 
είναι πολύ γνωστά στα παιδιά. 
 

€ 50.00              (Α’  -ΣΤ’ Τάξη) 

 

 
5691 Culture, Beliefs and Customs. 
Μια πανέμορφη συλλογή από 36 
πραγματικές φωτογραφίες 
διάστασης Α5 από όλο τον κόσμο. 
Διαφορετικές κουλτούρες, ήθη και 
έθιμα, παραδόσεις κτλ, βοηθούν τα 
παιδιά να ανακαλύψουν τον κόσμο! 

 
 

€ 58.00                    (Α’  -ΣΤ’ Τάξη) 

 



 

11080 Ιστορίες Λογικής σειράς  με θέμα  
«κίνδυνοι» 6 ιστορίες σε 5 βήματα 

€ 43.00                             (Α’  -ΣΤ’ Τάξη) 

 

 

11090 Ιστορίες Λογικής σειράς  με 
θέμα «υπευθυνότητα» 

6 ιστορίες σε 5 βήματα 

€ 43.00                          (Α’  -ΣΤ’ Τάξη) 
   

 
 

5469 Colorcards feelings Σετ 
48 καρτών διαστάσεων 14,8Χ21 εκ. 
Απεικονίζουν ανθρώπους σε 
διάφορες καταστάσεις και βοηθούν 
στην κατανόηση συναισθημάτων και 
σχέσεων. 
 

        € 70.00                   (Α’  -ΣΤ’ Τάξη) 

 
3852 Λύση προβλημάτων. 48 πραγματικές φωτογραφίες 
διαστάσεων 21x15cm από γυαλιστερό χαρτόνι στις 
οποίες απεικονίζονται καθημερινά προβλήματα και δύο 
πιθανές λύσεις. Υλικό που ενθαρρύνει τη λογική σκέψη 
και την ανάπτυξη λεξιλογίου. 
 

 
€ 50.00                    (Α’  -ΣΤ’ Τάξη) 

 

 
5646 Teen issues. Κοινωνικά θέματα, σχέσεις, ασφάλεια, 
συμπεριφορές, ειδικά για τους εφήβους. 36 πραγματικές 
φωτογραφίες διάστασης Α5 για συζήτηση, αιτιολόγηση, 
λήψη αποφάσεων. 

 

 
 

€ 60.00         (Α’  -ΣΤ’ Τάξη) 
 

  



 
 

Διάφοροι χάρτες, διπλής όψεως  
(γεωφυσικοί-πολιτικοί) , Ελλάδας, 
Ευρώπης, Παγκόσμιοι, Ηπείρων. 
Επικοινωνήστε μαζί μας για 
λεπτομέρειες 

Τηλεφωνήστε για τιμή 

 

 
 

Χάρτης πανόδετος 
Διάφοροι χάρτες πανόδετοι, 
ιστορικοί, πολιτικοί, γεωφυσικοί, 
Ελλάδας, Ευρώπης, Παγκόσμιοι, 
Ηπείρων. Επικοινωνήστε μαζί μας 
για τις λεπτομέρειες 

Τηλεφωνήστε για τιμή 

 
 

Υδρόγειος Σφαίρα σε διάφορα 
μεγέθη , χωρίς φως και με φως. 
Επικοινωνήστε μαζί μας για 
λεπτομέρειες 
 

Τηλεφωνήστε για τιμή 

 

     

 

Στόχος του εποπτικού υλικού είναι η υποβοήθηση της σκέψης 

του παιδιού και η προαγωγή της νοημοσύνης του, με την 

οργάνωση σειράς καταλλήλων δραστηριοτήτων. 

Εμείς, η Δ. Κλείδας & Σία, βασισμένη, στην πολυετή πείρα μας 

και στη συνεργασία μας με τις καλύτερες εταιρείες στο χώρο. 

εγγυόμαστε σε σας, τον/την παιδαγωγό συνεχή ενημέρωση για 

το εκπαιδευτικό υλικό, ποιότητα στα είδη μας, ασφάλεια για το 

υλικό μας και προσωπική εξυπηρέτηση. 

 Οι παραγγελίες σας μπορούν να δίνονται και τηλεφωνικά στα:  

Τηλ. : 210 5237595 - Fax: 210 5201984                                               

e-mail:kleidas@ath.forthnet.gr Για να δείτε από κοντά το 

υλικό μας μπορείτε να επισκεφθείτε το εκθετήριο μας (Κάνιγγος 

5, Πεζόδρομος), όπου θα χαρούμε πολύ να σας 

εξυπηρετήσουμε. 

• Παιδαγωγικό υλικό • Αναλώσιμα Η/Υ • Χαρτί μηχανογράφησης 

- φωτοτυπικού • Χάρτες • Γραφική ύλη • Πίνακες - αριθμητήρια 

• Έντυπα για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης 
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