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Η ελληνική εταιρεία παιχνιδιών Δεσύλλας, γιορτάζει τα 40 χρόνια παρουσίας της 
στον κλάδο του παιδικού παιχνιδιού. Σας ευχαριστούμε πολύ για την υποστήριξη 
και την αγάπη που δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε 

στο νέο βήμα της εταιρείας μας, στη νέα μας προϊοντική κατηγορία, αυτή του παιδικού 
βιβλίου.

 
Μια νέα προϊοντική κατηγορία που θα αγκαλιάσει το παιδί από τη βρεφική του ηλικία 

ώσπου να μεγαλώσει, με γνώμονα πάντα το καλό και ποιοτικό βιβλίο, συνεχίζοντας 
με συνέπεια την επιτυχημένη πορεία της εταιρείας Δεσύλλας εδώ και 40 χρόνια στο 

εκπαιδευτικό, ποιοτικό παιχνίδι.
 

Από το 1981, η εταιρεία Δεσύλλας παράγει και διανέμει παιχνίδια με κριτήρια 
την υψηλή ποιότητα και την παιδαγωγική και ψυχαγωγική αξία, για παιδιά 

και ενήλικες. Δέσμευση και όραμά μας είναι η εταιρεία Δεσύλλας να κινείται πάντα 
προς αυτή την κατεύθυνση. Με τη συνεχή προσθήκη νέων προϊόντων όσο και νέων 
προϊοντικών κατηγοριών, όπως αυτή του παιδικού βιβλίου, η εταιρεία Δεσύλλας 

καταφέρνει και ενδυναμώνει την παρουσία της στην ελληνική αγορά.
 

Με μεγάλη χαρά σάς προσκαλούμε να γίνουμε συνεπιβάτες στο «καραβάκι» μας και σε 
αυτό το παραμυθένιο ταξίδι στον κόσμο της ανάγνωσης! Ένα ταξίδι μαγευτικό, με την 

ποιότητα και την παιδαγωγική επιμέλεια της εταιρείας Δεσύλλας.
 

Πιστεύουμε ότι θα μοιραστείτε τον ενθουσιασμό μας και σε αυτό το νέο βήμα.
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Λόγω συνεχών ανανεώσεων στις συσκευασίες μας, 
κάποιες εικόνες μπορεί να διαφέρουν από τις πραγματικές.

Εκπαιδευτικά / Παιδικά

Κλασικά

Δημιουργικά

Γνώσεων

Δεξιότητας

Οικογενειακά / Παρέας

Παιχνίδια με Κάρτες

Βιβλιοπαιχνίδια

Εκπαιδευτικά / Προσχολικά

Περιεχόμενα
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TV

Με μεγάλο σεβασμό για τα 200 χρόνια από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης δημιουργήσαμε 
την ΠΡΩΤΗ σειρά παιχνιδιών για την Ελληνική Επανάσταση του 1821! Είναι η μοναδική εγκεκριμένη 

σειρά που τελεί υπό την αιγίδα του Πολεμικού Μουσείου, με τους Ιστορικούς του Μουσείου να έχουν 
συμμετάσχει στην επιμέλεια των παιχνιδιών! Έτσι θα είστε σίγουροι ότι όλα τα παιχνίδια της σειράς είναι 

εγγυημένα για την ιστορική αλήθεια και ακρίβειά τους. 

Πολέμησε τους Οθωμανούς με το ΝΕΟ παιχνίδι 
στρατηγικής 1821 Η Μάχη! Ένα παιχνίδι γεμάτο 
δράση, με πάνω από 200 μινιατούρες Ελλήνων 
και Τούρκων. Στο συναρπαστικό αυτό παιχνίδι 
στρατηγικής οι Τούρκοι παίζουν μόνοι τους με 
τους παίκτες να παίρνουν τον ρόλο των Ελλήνων 
επαναστατών. Οι μινιατούρες έχουν απίστευτη 
λεπτομέρεια όπου οι ελληνικές με τις τούρκικες 
μονάδες είναι διαφορετικές, όπως και τα κανόνια 
τους! Μέσα στο ίδιο κουτί περιλαμβάνεται και 
ένθετο βιβλίο εκπαιδευτικού χαρακτήρα με τους 
πρωταγωνιστές της Επανάστασης!

100781
1821 Η Μάχη!

YΠΕΡΑΤΟΥ 1821 12 τμχ.
100908

6+ 2-4 20’

10+ 2-4 60’

Το αγαπημένο παιχνίδι μικρών και μεγάλων φέτος  
εμπλουτίζεται με τη νέα κατηγορία 1821!
Παίζοντας, θα μάθεις για τους Έλληνες, Τούρκους και Φιλέλληνες 
που επηρέασαν την Επανάσταση. 32 μοναδικές προσωπικότητες 
με εκπαιδευτικό κείμενο στα ελληνικά και αγγλικά σε 
περιμένουν για να συγκρίνεις τα χαρακτηριστικά τους στις 
μάχες, στην τακτική και στις ηγετικές ικανότητες! ΥΠΕΡΑΤΟΥ!  
Μάζεψέ τα όλα!   
Με ελληνικές και αγγλικές οδηγίες.

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ

ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
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Με τα Ξεφτέρια 1821 θα ακονίσουμε την 
παρατηρητικότητά μας και θα τεστάρουμε τις 
γνώσεις μας με 70 μοναδικές κάρτες πρόκλησης! 
Μάθετε ανακαλυπτικά για τα αγαπημένα σας 
θέματα!
Όλοι οι παίκτες παίζουν ταυτόχρονα. Ρίξτε το ζάρι, 
διαβάστε δυνατά την ερώτηση και ψάξτε την κάρτα 
για να δώσετε τη σωστή απάντηση πριν τους άλλους 
παίκτες!
Τι ερώτηση σας έτυχε;
Παρατηρητικότητας; Αναγραμματισμός; Ή μήπως ο 
Κύκλος; Με 5 διαφορετικά είδη ερωτήσεων δεν θα 
βαρεθείτε ποτέ!
Εσύ… πόσο Ξεφτέρι είσαι;

100788
Ξεφτέρια 1821

8+ 2-6 30’

100764
Κυνήγι Ερωτήσεων 
1.200: 1821

Με το ΝΕΟ Βιβλιοπαιχνίδι 1821 θα μάθουμε 
μέσα από ένα βιβλίο για τις μεγαλύτερες στιγμές 
και προσωπικότητες του Αγώνα, θα λύσουμε 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες και μετά θα 
παίξουμε ένα παιχνίδι γνώσεων για το 1821 με 
ταμπλό και πιόνια!

150015
Πρόσωπα και Μάχες 
της Επανάστασης

8+ 2-6 30’

Με το Κυνήγι Ερωτήσεων με 1.200 Ερωτήσεις από όλες τις πτυχές του 
Αγώνα, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα μάθετε παίζοντας! Πόσες μάχες 
έδωσε ο Κολοκοτρώνης; Πόσα χρόνια ήταν στον Αγώνα ο Κανάρης; 
Μάθε τα πάντα για την Επανάσταση με το Κυνήγι Ερωτήσεων!

8+ 2-6 40’

ISBN 9786185526085

10+ 2-6 20’

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ

ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
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3+ 1+

ΤΕΧΝΗ &
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ART & CULTURE

Εκπαιδευτικά / Προσχολικά

TV

100706

Το «Σωστό - Λάθος» είναι ένα παιχνίδι αντιστοίχισης κομματιών puzzle 
το οποίο μαθαίνει στα παιδιά τους κανόνες σωστής συμπεριφοράς και 
υγιεινής. Περιέχει μεγάλα και εικονογραφημένα puzzle δύο όψεων,
με εικονογραφήσεις των κανόνων καλής συμπεριφοράς.

Σωστό - Λάθος

100703

Το «Σχήματα και Χρώματα» είναι ένα παιχνίδι αντιστοίχισης κομματιών 
puzzle που θα μάθει στα παιδιά τα βασικά σχήματα και τα χρώματα.
Περιέχει μεγάλα και εικονογραφημένα puzzle με τα σχήματα και τα 

χρώματα στα ελληνικά και στα αγγλικά. Επίσης με τα ταμπλό, το σπίνερ και 
τα πλακίδια που θα βρείτε στο παιχνίδι, τα παιδιά θα μάθουν παίζοντας.

Σχήματα και Χρώματα

3+ 1+



7

3+ 1+

3+ 1+

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ENVIRONMENT

Εκπαιδευτικά / Προσχολικά

4+ 1+

100722

Εσύ τι νιώθεις; Χαρά, φόβο ή μήπως ζήλια; Γύρνα το σπίνερ και κάνε ό,τι λέει! 
Πες μας μία ιστορία που σε έκανε να αισθανθείς χαρά! Κάνε θέατρο μία φορά 
που φοβήθηκες! Χρησιμοποίησε τα Ταμπελάκια των συναισθημάτων και 
δείξε πώς νιώθεις.

Τα πρώτα μου Συναισθήματα

100702

Το «Γίνεται από...» είναι ένα παιχνίδι αντιστοίχισης κομματιών puzzle που θα 
μάθει στα παιδιά τα διάφορα αντικείμενα και την προέλευσή τους. Περιέχει 
μεγάλα και εικονογραφημένα puzzle δύο όψεων, με τα αντικείμενα και την 
προέλευσή τους στα ελληνικά και στα αγγλικά. 

Γίνεται από...

100709

Το «Οι 5 αισθήσεις» είναι ένα παιχνίδι συμπλήρωσης πλακιδίων ανά 
κατηγορία εννοιών. Παράλληλα, μέσα από τις δράσεις του παιχνιδιού, το 

παιδί νιώθει την αξία των αισθήσεων για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του 
ανθρώπου.

Οι 5 αισθήσεις 
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3+ 1+

3+ 1+

3+ 1+

3+ 1+

Εκπαιδευτικά / Προσχολικά

100707

Το «Τι τρώνε τα ζωάκια;» φέρνει τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας σε μια πρώτη 
επαφή με τα ζώα και την τροφή τους. Σε αυτό το παιχνίδι αντιστοίχισης, θα 

βρείτε μεγάλα και εικονογραφημένα puzzle δύο όψεων με πληροφορίες για τα 
ζωάκια, τις τροφές τους και σε ποια διατροφική ομάδα ζώων ανήκουν. Επίσης, τα 

παιδιά θα μάθουν και τις αγγλικές ονομασίες των ζώων και των τροφών.

Τι τρώνε τα ζωάκια;

100712

Το «Πού ζούνε τα ζωάκια;» είναι ένα παιχνίδι γνωριμίας με το φυσικό περιβάλλον 
και τα ζώα που ζουν σε αυτό. Μέσα από τις δράσεις του, το παιδί θα μάθει για 
τα οικοσυστήματα της Ελλάδας, τα ζώα που υπάρχουν σε αυτά αλλά και για τις 
απειλές και τους τρόπους αντιμετώπισης αυτών στο κάθε οικοσύστημα. 

Πού ζούνε τα ζωάκια;

100704

Το «Αντίθετα» είναι ένα παιχνίδι αντιστοίχισης κομματιών puzzle που θα 
μάθει στα παιδιά να διακρίνουν τις αντίθετες έννοιες. Περιέχει μεγάλα και 
εικονογραφημένα puzzle δύο όψεων, με τα αντικείμενα και τους χαρακτήρες 
των κομματιών puzzle στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Αντίθετα

100713

Το «Με τι ταιριάζει;» είναι ένα παιχνίδι αντιστοίχισης κομματιών puzzle που θα 
μάθει στα παιδιά την ομαδοποίηση αντικειμένων και εννοιών. Περιέχει μεγάλα 

και εικονογραφημένα puzzle δύο όψεων, με τα αντικείμενα ή έννοιες στη μία 
πλευρά και στην άλλη πλευρά ειδικά στιχάκια που βοηθάνε στην ομαδοποίηση 

και συσχέτιση εννοιών.

Με τι ταιριάζει;



Εκπαιδευτικά / Προσχολικά
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3+ 1+

3+ 1+

3+ 1+

Tο «Επαγγέλματα» είναι ένα παιχνίδι που θα μάθει στο παιδί διάφορα 
επαγγέλματα και αντικείμενα που σχετίζονται με αυτά. Περιέχει μεγάλα 
και εικονογραφημένα κομμάτια puzzle δύο όψεων, με τις ονομασίες 
των επαγγελμάτων και των αντικειμένων στα ελληνικά και στα αγγλικά. 
Μέσα από 9 δράσεις το παιδί θα μάθει για τη χρησιμότητά τους, για 
επιπλέον επαγγέλματα που αλληλοεπιδρούν με του παιχνιδιού, ρήματα 
και προτάσεις που σχετίζονται με τα επαγγέλματα και χρησιμοποιώντας 
ειδικές χειροτεχνίες θα πάρουν τον ρόλο τεσσάρων διαφορετικών 
επαγγελματιών.

100700
Επαγγέλματα

100711

Το «Διπλές Εικόνες» είναι ένα παιχνίδι ταυτοποίησης διπλών 
εικόνων που εξασκεί την παρατηρητικότητα των παιδιών σε 

σχέση με τη μνήμη τους. Παίζοντας, τα παιδιά θα μάθουν 
αντικείμενα από τη φύση και την τεχνολογία και θα οξύνουν τη 

μνήμη και την παρατηρητικότητά τους.

Διπλές Εικόνες

100708

Το «Εξελίξεις» είναι ένα παιχνίδι καρτών χρονικής ακολουθίας 
με μεγάλη παιδαγωγική αξία, αφού βοηθάει το παιδί στην παραγωγή 

λόγου με βάση τη σωστή χρονικά και εννοιολογικά συμπλήρωση. 
Περιέχει μεγάλα και εικονογραφημένα πλακίδια με μικρές ιστορίες.

Εξελίξεις



Εκπαιδευτικά / Προσχολικά
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2+ 1+

3+ 1+

3+ 1+

100717

Το «Ζωάκια και Χρώματα» είναι ένα παιχνίδι γνωριμίας με τα χρώματα και 
διάφορα ζωάκια. Τι χρώμα είναι η πεταλούδα; Ποιο ζωάκι είναι κίτρινο; 
Ταίριαξε τα ζωάκια με τα χρώματά τους και μάθε τα βασικά χρώματα και 10 
διαφορετικά ζωάκια! Φτιάξε τα δακτυλοκουκλάκια για ατελείωτο παιχνίδι!

Ζωάκια και Χρώματα

100721

Το «Η μαμά με τα μικρά» είναι ένα παιχνίδι αντιστοίχισης. Πώς λέγεται το μικρό 
κοτόπουλο; Ποια είναι η μαμά του κουταβιού; Ταίριαξε τα μικρά ζωάκια με τις 
μαμάδες τους και μάθε τα ονόματά τους στα ελληνικά και στα αγγλικά. Έπειτα, 
δημιούργησε 3D ζωάκια και παίξε με αυτά! Τέλος, ζωγράφισε τα μικρά ζωάκια 
στη χειροτεχνία ζωγραφικής.

Η μαμά με τα μικρά

100719

Το «Οι πρώτες μου εικόνες» είναι ένα παιχνίδι αντιστοίχισης εικόνων 
με το περιβάλλον τους. Πού μαζεύουμε λουλούδια, στην πόλη ή 

στην εξοχή; Το σχολικό πού βρίσκεται; Ποια αντικείμενα υπάρχουν 
στο πάρκο; Το παιδί μαθαίνει όλα τα παραπάνω παίζοντας και 

διασκεδάζοντας, μαθαίνοντας λέξεις στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Οι πρώτες μου εικόνες



Εκπαιδευτικά / Προσχολικά
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ΓΛΩΣΣΑ
LANGUAGE

3+ 1+

3+ 1+

4+ 1+

100718

Tο «Μαθαίνω την Αλφαβήτα» είναι ένα παιχνίδι που θα φέρει το παιδί σε επαφή 
με τα γράμματα της αλφαβήτας. Α, Β, Γ… εσύ ξέρεις την αλφαβήτα; Μάθε την 
κάνοντας μια βόλτα στην πόλη. Τοποθέτησε το σωστό γράμμα πάνω σε κάθε 
στάση κατά την πορεία σου και μάθε την αλφαβήτα.

Μαθαίνω την Αλφαβήτα

100720

Με το «Λεξούλες και Συλλαβές», το παιδί αρχίζει να φτιάχνει 
λεξούλες γρήγορα και διασκεδαστικά! Πώς γράφεται το «μωρό»; Ένωσε 
τα κομμάτια των γραμμάτων μεταξύ τους και δημιούργησε εικόνες. Με 

τη δημιουργία των εικόνων, αποτυπώνουμε τις λέξεις στη μνήμη μας.

Λεξούλες και Συλλαβές

100701

Tο «Α-Ω» είναι ένα παιχνίδι που θα φέρει σε μια πρώτη επαφή το παιδί με τα 
γράμματα της αλφαβήτας. Περιέχει μεγάλα και εικονογραφημένα κομμάτια 
puzzle δύο όψεων με την ελληνική και την αγγλική αλφάβητο. Το κάθε 
γράμμα συνοδεύεται και από ένα αντικείμενο που θα βοηθήσει το παιδί να το 
απομνημονεύσει και να το κατανοήσει. Χρησιμοποιώντας τα ειδικά ζάρια που 
θα δημιουργήσει μόνο του το παιδί, θα μάθει να αναγνωρίζει τα γράμματα, 
να διαβάζει λέξεις και να χρησιμοποιεί προτάσεις με τις λέξεις του παιχνιδιού 
μέσα από διασκεδαστικές δράσεις. 

Α - Ω



Εκπαιδευτικά / Προσχολικά
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
MATHEMATICS

3+ 1+

5+ 1+

5+ 1+

100705

Το «0-20» είναι ένα παιχνίδι αντιστοίχισης κομματιών puzzle που 
θα μάθει στα παιδιά τη σειρά των αριθμών από το μηδέν έως το 20, 
καθώς και τη σύνδεση ποσότητας και αριθμού. Περιέχει μεγάλα και 

εικονογραφημένα puzzle δύο όψεων, με τους αριθμούς, τις ποσότητες 
και τις λέξεις τους στα ελληνικά και στα αγγλικά.

0 - 20

100716

«Το πρώτο μου Ημερολόγιο» είναι ένα παιχνίδι αντιστοίχισης κομματιών 
puzzle. Τι εποχή έχουμε; Πόσους μήνες έχει ο χρόνος; Φτιάξε το puzzle 

και μάθε τις εποχές, τους μήνες και τις ημέρες, αντιστοιχίζοντας την κάθε 
χρονική περίοδο με δραστηριότητες, στα ελληνικά και στα αγγλικά. Έπειτα, 

δημιούργησε το σπιτάκι του χρόνου και κράτα το πρώτο σου ημερολόγιο.

Το πρώτο μου Ημερολόγιο

100710

Το «Τι ώρα είναι;» φέρνει τα παιδιά σε μια πρώτη επαφή με την έννοια 
της ώρας και του προγραμματισμού μέσα από αυτήν. Παίζονταςτα παιδιά 
αρχίζουν να διακρίνουν τις χρονικές στιγμές, να σκέφτονται μέσα από 
αυτές, να κατανοούν τη διάρκεια και να κάνουν την πρώτη χρήση του 
ρολογιού. 

Τι ώρα είναι;



Εκπαιδευτικά / Προσχολικά
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100428

2+ 2+

2+2+

2+

100425 100424

100427

Baby Puzzle Άγρια Ζώα

Baby Puzzle Δεινόσαυροι

Baby Puzzle Παιχνίδια

Baby Puzzle Οχήματα

Baby Puzzle Ζώα της φάρμας

Περιέχει ένθετο: 
Η πρώτη μου Εγκυκλοπαίδεια 

Δεινόσαυροι

100426



5+ 2-4

100290

Ξεχώρισε τα ανακυκλώσιμα υλικά από τα υπόλοιπα σκουπίδια 
και ρίξε τα στους σωστούς κάδους. Παιχνίδι που μαθαίνει 

στα παιδιά την αξία της ανακύκλωσης.

Ανακύκλωσέ το

Εκπαιδευτικά / Παιδικά

7+ 1

300021

Μεταλλικοί γρίφοι. Περιλαμβάνει 12 τρικ με 2 εξαρτήματα για κάθε 
γρίφο. Αν αρχίσεις, είναι δύσκολο να σταματήσεις.

Μεταλλικές Σπαζοκεφαλιές

14



Εκπαιδευτικά / Παιδικά
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6+ 2-6 30-45’

4+ 1

300423

Ένα ευχάριστο παιχνίδι που αναπτύσσει τις τεχνικές ικανότητες 
του παιδιού και διεγείρει τη φαντασία του. Περιέχει 42 ξύλινα 
πλακίδια, καρφάκια, σφυράκι και πίνακα από φελλό.

Μωσαϊκό Τοκ-Τοκ

100547

Το σχολείο μόλις τελείωσε και επιστρέφεις στο σπίτι 
παρέα με τα άλλα παιδιά. Στη διαδρομή συμβαίνουν 
διάφορα απρόοπτα, που απαιτούν ασφαλή και άμεση 
λήψη αποφάσεων. Σκέψου λογικά, πάρε τις σωστές 
αποφάσεις και κέρδισε μάρκες ασφαλείας!

Από το Σχολείο στο Σπίτι
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6+ 2-6

7+ 2-4 30’

100293

Οι «Ποδηλατοδρομίες» είναι ένα επιτραπέζιο παιχνίδι 
συνδυασμού ταχύτητας και γνώσεων που ψυχαγωγεί τα 
παιδιά ενώ παράλληλα προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες 
για την ποδηλασία και το φυσικό τρόπο ζωής.

Ποδηλατοδρομίες

Με Ποδήλατα!

100524
Σώσε το Δάσος (φιδάκι)

Προσοχή! Το δάσος κινδυνεύει! Αποστολή σας είναι να 
βοηθήσετε στην επιβίωσή του και να φτάσετε στη λίμνη, στο 
κέντρο του δάσους. Παιχνίδι εκπαιδευτικού και οικολογικού 
χαρακτήρα για την αναδάσωση, την προστασία της χλωρίδας 
και της πανίδας των δασών, την προστασία των δασών από 
πυρκαγιές κ.ά.

Εκπαιδευτικά / Παιδικά
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8+ 1+ 15’

0,86€
1,10€0,77€

0,80€

1,1
0€

1,10€ 0,45€

0,78€ 0,80€

0,5
2€

2,58€

2,10€
0,88€

6+ 2-4 30’

100300

Αρχαίο κινεζικό παιχνίδι με 800 εικόνες-γρίφους 
και τις λύσεις τους. Τοποθέτησε κατάλληλα τα 7 

ξύλινα κομμάτια και σχημάτισε εικόνες.

Tangram

Μικρές Αγορές

Το παιδί, πραγματοποιώντας μικρές αγορές σε μαγαζιά της 
γειτονιάς του, μαθαίνει να αναγνωρίζει τα κέρματα του ευρώ 

και να διαχειρίζεται μικρά χρηματικά ποσά.

100291

Εκπαιδευτικά / Παιδικά
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Εκπαιδευτικά / Παιδικά

4+ 2-4

6+ 2-4

100555

Γέμισε πρώτος το καλαθάκι σου με φράουλες! 
Πρόσεξε το πουλάκι και το σκυλάκι γιατί μπορεί να σου 

το αδειάσουν! Διασκεδαστικό παιχνίδι ποσοτήτων.

Φραουλομαζέματα

100559 

Μαθαίνω τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας κάνοντας  
βόλτες µε τους φίλους µου στην πόλη! Φανάρια, 
τροχονόμοι, σήματα και δρόμοι… 
Τι κι αν με καθυστερούν; Στη νίκη εγώ θα φθάσω χωρίς  
να «προσπεράσω» τους κανόνες Κυκλοφοριακής Αγωγής! 
Ένα παιχνίδι που αποτελεί μία τέλεια ευκαιρία για τα παιδιά 
να μάθουν τους κανόνες Κυκλοφοριακής Αγωγής, αλλά και 
για τους γονείς να τους θυμηθούν από την αρχή!

Κυκλοφοριακή Αγωγή
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4+ 1+

4+ 1+

4+ 1+

4+ 1+

4+ 1+

520107

Ένας πίνακας 2 όψεων όπου το παιδί μπορεί να κάνει πράξεις με τους μαγνητικούς 
αριθμούς, να ζωγραφίσει με τις κιμωλίες ή να γράψει με το μαρκαδόρο.

Πίνακας με  
Μαγνητικούς Αριθμούς

520129
Μαγνητικά Γράμματα

κεφαλαία 78 τμχ.

520128
Μαγνητικά Γράμματα
πεζά 98 τμχ.

520106

Ένας πίνακας 2 όψεων όπου το παιδί μπορεί να σχεδιάσει εικόνες με τα μαγνητικά 
σχήματα, να ζωγραφίσει με τις κιμωλίες ή να γράψει με το μαρκαδόρο.

Πίνακας με  
Μαγνητικά Σχήματα

520104

Ένας πίνακας 2 όψεων όπου το παιδί μπορεί να σχηματίσει λέξεις με τα μαγνητικά 
γράμματα, να ζωγραφίσει με τις κιμωλίες ή να γράψει με το μαρκαδόρο.

Πίνακας με Πεζά  
Μαγνητικά Γράμματα

Εκπαιδευτικά / Παιδικά
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Δημιουργικά

Η  Σ Ε Ι ΡΑ  "Α Ν Α Κ Υ Κ Λ Ω Σ Ε  Μ Ε "  

Μ Α Θ Α Ι Ν Ε Ι  Τ Η Ν  Α Ξ Ι Α  Τ Η Σ  

Α Ν Α Κ Υ Κ Λ Ω Σ Η Σ  Σ ΤΑ  Π Α Ι Δ Ι Α ,  Κ Α Θ Ω Σ  

Κ Α Ι  Π Ω Σ  Μ Π Ο Ρ Ο Υ Ν  Ν Α  

Μ Ε ΤΑΤ Ρ Ε Ψ Ο Υ Ν  Χ Ρ Η Σ Ι Μ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Α  

Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α  Α Π Ο  Τ Ο  Σ Π Ι Τ Ι  Σ Ε  

Χ Ρ Η Σ Ι Μ Α  Π Α Ι Χ Ν Ι Δ Ι Α  

Κ Α Ι  Κ ΑΤΑ Σ Κ Ε Υ Ε Σ .  

Φ τ ι ά ξ ’ τ ο  μ ό ν ο ς  σ ο υ  (DiY )

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΤΕΧΝΗ ΜΕ ΑΧΡΗΣΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

4+ 1+

520409
Πιτσαρία

Μετέτρεψε αυτό το κουτί 
στη δική σου πιτσαρία DIY

4+ 1+

520405
Ζούγκλα

Δημιουργώ 8 Χειροτεχνίες DIY (ζούγκλα)

4+ 1+

520404
Ρομπότ

Δημιουργώ 6 Χειροτεχνίες DIY (ρομπότ)

Η  Σ Ε Ι ΡΑ  " Α Ν Α Κ Υ Κ Λ Ω Σ Ε  Μ Ε "  

Μ Α Θ Α Ι Ν Ε Ι  Τ Η Ν  Α Ξ Ι Α  Τ Η Σ  

Α Ν Α Κ Υ Κ Λ Ω Σ Η Σ  Σ ΤΑ  Π Α Ι Δ Ι Α ,  Κ Α Θ Ω Σ  

Κ Α Ι  Π Ω Σ  Μ Π Ο Ρ Ο Υ Ν  Ν Α  

Μ Ε ΤΑΤ Ρ Ε Ψ Ο Υ Ν  Χ Ρ Η Σ Ι Μ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Α  

Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α  Α Π Ο  Τ Ο  Σ Π Ι Τ Ι  Σ Ε  

Χ Ρ Η Σ Ι Μ Α  Π Α Ι Χ Ν Ι Δ Ι Α  
Κ Α Ι  Κ ΑΤΑ Σ Κ Ε Υ Ε Σ .  

Φ τ ι ά ξ ’ τ ο  μ ό ν ο ς  σ ο υ  (DiY )



21

Δημιουργικά

8+ 1+

520407
Επιστημονικά πειράματα 

Δημιουργώ 6 επιστημονικά πειράματα DIY 

4+ 1+

520400
Ρολό Κορίτσια

Δημιουργώ 5 χειροτεχνίες DIY

4+ 1+

520401
Ρολό Αγόρια

Δημιουργώ 5 χειροτεχνίες DIY
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8+ 2-4

5+ 2-4

100531

Σχημάτισε λέξεις οριζόντια ή κάθετα πάνω στον πίνακα, 
όπως στο σταυρόλεξο. Όσο πιο δύσκολα γράμματα 

χρησιμοποιείς, τόσο αυξάνεται η βαθμολογία σου!

Οριζόντια-Κάθετα

100523

Δύο κλασικά παιχνίδια σε ένα ταμπλό δύο όψεων.

Γκρινιάρης – Φιδάκι

Κλασικά
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Κλασικά

8+ 1-6	 20’

8+ 1-6	 20’

100538
Κυβόλεξο

Ρίξε τους 20 κύβους, γύρισε την κλεψύδρα  
και σχημάτισε λέξεις στα ελληνικά! Έχεις 1 

λεπτό στη διάθεσή σου! Συγκέντρωσε τους 
περισσότερους πόντους και γίνε εσύ ο νικητής!

100310
Κυβόλεξο Travel

8+ 2

100735

Τρία συναρπαστικά, κλασικά παιχνίδια σε ένα! Παίξτε τα 
αγαπημένα σας Σκάκι, Ντάμα ή Τάβλι με τον αντίπαλό σας πάνω 
στο όμορφο ξύλινο ταμπλό και αναπτύξτε τη στρατηγική σας με 
συμμάχους τα ξύλινα πιόνια και πούλια!

Σκάκι – Ντάμα – Τάβλι
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Αγόρασε οικόπεδα και χτίσε σπίτια και ξενοδοχεία 
σε 22 πόλεις της Ελλάδας! Η σωστή διαχείριση των  

χρημάτων και οι γρήγορες αποφάσεις θα κρίνουν τη νίκη.

8+ 2-8

100556 
Cosmopoly

(Πόλεις της Ελλάδας)

Κλασικά

8+ 2-8

100541

Αγόρασε οικόπεδα και χτίσε σπίτια και ξενοδοχεία σε 22 
νησιά της Ελλάδας! Η σωστή διαχείριση των χρημάτων 
και οι γρήγορες αποφάσεις θα κρίνουν τη νίκη.

Νησόπολη
(Νησιά της Ελλάδας)

8+ 1-8

300014

Ρίξε τους κύβους, γύρισε την κλεψύδρα και σχημάτισε 
λέξεις στα αγγλικά  πριν τελειώσει ο χρόνος. 

Περιέχει οδηγίες στα ελληνικά.

LetraMix
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8+ 2-4

300527

Ένα κλασικό παιχνίδι για 2-4 παίκτες. Οι αντίπαλοι 
προσπαθούν να ξεφορτωθούν όλα τους τα πλακίδια 
σχηματίζοντας έξυπνους συνδυασμούς.
Περιέχει οδηγίες στα ελληνικά.

My Rummy

300593

6+ 2

Ποιος θα καταφέρει να βάλει πρώτος  
4 μάρκες του χρώματός του στη σειρά; 
Περιέχει οδηγίες στα ελληνικά.

Τέσσερα

300004

6+ 1-11

Ένα κλασικό παιχνίδι με πλακίδια.  
Οι αντίπαλοι προσπαθούν να ξεφορτωθούν πρώτοι 

τα πλακίδιά τους και να κερδίσουν πόντους. 
Περιέχει οδηγίες στα ελληνικά.

Domino

8+ 2-40

300007 

Ένα από τα πιο δημοφιλή παιχνίδια τύχης στον κόσμο! Σκοπός 
είναι να σκεπάσουν οι παίκτες 5 αριθμούς στην καρτέλα τους 
κάθετα, οριζόντια ή διαγώνια. Περιέχει οδηγίες στα ελληνικά.

Bingo

8+ 1-4

300526

Παιχνίδι παρόμοιο με το κλασικό Domino αλλά ακόμη 
πιο συναρπαστικό διότι περιέχει τριγωνικά πλακίδια. 

Περιέχει οδηγίες στα ελληνικά.

Tripple Domino

Κλασικά

7+ 1

300015

Μετακίνησε τα 32 ξύλινα πιόνια στις τρύπες του  
ξύλινου πίνακα, έτσι ώστε στο τέλος να μείνει μόνο ένα. 

Περιέχει οδηγίες στα ελληνικά.

Solitaire
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Το πρώτο παιχνίδι γνώσεων πλήρως ανανεωμένο και 
γεμάτο με ΝΕΕΣ ερωτήσεις!
Το ΠΠΠΓ Junior έχει πλέον 3.600 ΝΕΕΣ ερωτήσεις 
και απαντήσεις αντί 2.400 ερωτήσεων  
από 6 δημοφιλείς κατηγορίες όπως  
Ελλάδα, Τεχνολογία, Ζώα και Φυτά!
Μάθετε τα πάντα… ή σχεδόν τα πάντα παίζοντας με 
το ανανεωμένο παιχνίδι γνώσεων ΠΠΠΓ!

Ποιος Πού Πότε Γιατί
για παιδιά - 3.600

9+ 2-6

100786

Γνώσεων

Το πρώτο παιχνίδι γνώσεων, πλήρως 
ανανεωμένο και γεμάτο με ΝΕΕΣ ερωτήσεις!
Tο Classic έχει πλέον 4.600 ΝΕΕΣ ερωτήσεις  
αντί των 3.600 από 12 αγαπημένες κατηγορίες: 
Σινεμά & Τηλεόραση, Φαγητό, Μουσική, 
Επιστήμη & Τεχνολογία, Γλώσσα, Γεωγραφία 
και πολλές ακόμα!
Μάθετε τα πάντα… ή σχεδόν τα πάντα παίζοντας 
με το ανανεωμένο παιχνίδι Γνώσεων ΠΠΠΓ!

100787
Ποιος Πού Πότε Γιατί - 4.600

12+ 2-6
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Γνώσεων

10+ ομαδικό 45’

10+ 2-6 20’

100563

100757

Goal Quiz

Κυνήγι Eρωτήσεων: Goal Quiz Euro

Έχει αγώνα σήμερα! Πόνταρε στη σωστή απάντηση, 
χρησιμοποίησε τις κάρτες Ενεργειών, κλέψε, κάνε πάσα 
και βγες μπροστά για το πολυπόθητο γκολάκι!   
Ένα παιχνίδι αφιερωμένο στους λάτρεις 
του ποδοσφαίρου με 2.200 
ποδοσφαιρικές ερωτήσεις 
από ΟΛΟ τον κόσμο!

Είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις την αντίπαλη ομάδα σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι 
γνώσεων, γκολ και πολλών ανατροπών; Μάθε παίζοντας για το EURO με τις 600 
ερωτήσεις και απαντήσεις του παιχνιδιού ή πρόσθεσε τις κάρτες στο GOAL QUIZ και 
εμπλούτισε το παιχνίδι! Τι περιμένεις; Βάλε γκολ στη διασκέδαση! (Περιλαμβάνονται 
ερωτήσεις από τα Euro 1960-2016 καθώς και κάποιες για το 2020. Επιπλέον 
περιλαμβάνονται ερωτήσεις από διάφορες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις για το 
διάστημα 2018-2021)

Φόρα τη φανέλα και μπες στο γήπεδο δυναμικά. Ετοιμάσου για μάχη 
πάνω στο παρκέ, με το πιο συναρπαστικό παιχνίδι γνώσεων!  
Πρόσεχε μην κάνεις πολλά φάουλ και διάλεξε την κατάλληλη  
στιγμή να ρίξεις ΤΡΙΠΟΝΤΟ! 
Πώς; Απαντώντας σωστά σε 
ερωτήσεις που σχετίζονται με 
το μπάσκετ,  ένα από τα πιο 
αγαπημένα αθλήματα στον 
κόσμο! Μην περιμένεις άλλο… 
ΚΑΡΦΩΣΕ ΤΟ!

10+ ομαδικό 45’

100736
Basket Quiz
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Τα Ξεφτέρια! Μάθετε ανακαλυπτικά για τα αγαπημένα σας θέματα!
Όλοι οι παίκτες παίζουν ταυτόχρονα. Ρίξτε το ζάρι, διαβάστε δυνατά την ερώτηση  

και ψάξτε την κάρτα για να δώσετε τη σωστή απάντηση πριν από τους άλλους παίκτες!
Τι ερώτηση σας έτυχε; Παρατηρητικότητας; Aναγραμματισμός ή μήπως ο Κύκλος;

Με 5 διαφορετικά είδη ερωτήσεων, δεν θα βαρεθείτε ποτέ!
Εσύ… πόσο Ξεφτέρι είσαι;

8+ 2-6 30 ’

ΤΜ

100784
Ξεφτέρια Ζώα & Φυτά

100783
Ξεφτέρια Μυθολογία

Γνώσεων

100788
Ξεφτέρια 1821

TV
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100782
Ξεφτέρια Ελλάδα

100789
Ξεφτέρια 

Γη & Διάστημα

Ξεφτέρια Αξιοθέατα

Ξεφτέρια 
Εφευρέσεις & Τεχνολογία

100790

100793

Ξεφτέρια Δεινόσαυροι

Ξεφτέρια Χώρες του Κόσμου

100791

100785

Γνώσεων
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9+ 2-6

77

 

ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ

Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα

Ταξίδεψε στην Ελλάδα! Μάθε την ιστορία, την πολιτιστική 
κληρονομιά και τα αξιοθέατα κάθε τόπου. Το παιχνίδι 
περιέχει ταμπλό-χάρτη με πόλεις-σταθμούς, κάρτες 
πόλεων, κάρτες δράσης και κάρτες ερωτήσεων με τις 
απαντήσεις τους.

100738

Γνώσεων

TV
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10+ 2-6

10+ 2-6

100740
Ταξιδεύοντας στον Κόσμο

Ταξίδεψε στον Κόσμο! Μάθε την ιστορία, την πολιτιστική 
κληρονομιά και τα αξιοθέατα κάθε τόπου. Το παιχνίδι περιέχει 
ταμπλό-χάρτη με πόλεις-σταθμούς, κάρτες πόλεων, κάρτες 
δράσης και κάρτες ερωτήσεων με τις απαντήσεις τους.

100739
Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη

Ταξίδεψε στην Ευρώπη! Μάθε την ιστορία, 
την πολιτιστική κληρονομιά και τα 

αξιοθέατα κάθε τόπου. Το παιχνίδι περιέχει 
ταμπλό-χάρτη με πόλεις-σταθμούς, 

κάρτες πόλεων, κάρτες δράσης και κάρτες 
ερωτήσεων με τις απαντήσεις τους.

Γνώσεων



32

9+ 2-6 9+ 2-6

9+ 2-69+ 2-69+ 2-6

9+ 2-6

9+ 2-6

9+ 2-6

9+ 2-6

9+ 2-6

100731100764

100727

Γράμματα
& Τέχνες

1821

Κόσμος
& Περιβάλλον

100728

100732

Ιστορία
& Μυθολογία

Αθλητισμός
& Χόμπι

100729

100733

Ζώα & Φυτά

Για Παιδιά

100730

100734

Επιστήμη
& Τεχνολογία

Κουζίνα
& Διατροφή

100726
Ελλάδα
& Παράδοση

Γνώσεων

Ένα παιχνίδι ανταγωνιστικό, με εγκυκλοπαιδικές ερωτήσεις και απαντήσεις από 
την Ελλάδα και όλο τον κόσμο! Ερωτήσεις απλές και δύσκολες, ψυχαγωγικές κι 
επιμορφωτικές, πάντα ενδιαφέρουσες και επίκαιρες! Σκοπός του παιχνιδιού δεν  
είναι ο παίκτης μόνο να απομνημονεύσει γνώσεις, αλλά να ψυχαγωγείται και  
ταυτόχρονα να ξαναθυμάται όσα έχει μάθει.
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Δεξιότητας Δεξιότητας 

6+ 2-4 10’

520148

Σηκώστε τους αντίχειρες και ετοιμαστείτε να φωνάξετε… ΟΚ! Γυρίστε 
την κάρτα και βάλτε πρώτος σε σειρά τα πολύχρωμα Κρικάκια στους 
αντίχειρές σας. Το κάνατε σωστά; 
Τότε απλά πείτε ΟΚ! Ταχύτητα και παρατηρητικότητα 
θα σας οδηγήσουν στη νίκη! Διαλέξτε έναν από τους πολλούς τρόπους 
παιχνιδιού  για να διασκεδάσετε με φίλους ή την οικογένειά σας.

OK!

6+ 2-4 10-20’

100598

Έχετε ποτέ αναρωτηθεί πού τρώνε τα τερατάκια;  
Στο «Μά(ν)στερ Σεφ» φυσικά, το μόνο εστιατόριο τεράτων!  
Τα τέρατα-σερβιτόροι προσπαθούν να σερβίρουν 
όσο πιο γρήγορα μπορούν τα τέρατα-πελάτες. 
Κάθε πελάτης έχει τις ιδιορρυθμίες του, οπότε οι σερβιτόροι πρέπει να 
σερβίρουν με διάφορους τρόπους!
Τα «τερατοχέρια» των σερβιτόρων όμως μπορεί να γίνουν εμπόδιο! 
Γίνετε ο πρώτος σερβιτόρος που θα σερβίρει όλες τις παραγγελίες του!

Μά(ν)στερ Σεφ

4+ 2-6 5’

520163

Μία ηλιόλουστη μέρα, εσείς και οι φίλοι σας έχετε βγάλει τα αγαπημένα σας 
σκυλάκια για μια βόλτα στο πάρκο. Όλα κυλούν ήσυχα, μέχρι που μια γάτα 
αναστατώνει τα σκυλάκια του πάρκου, τα οποία αρχίζουν να την κυνηγούν δεξιά 
και αριστερά! Τα λουριά μπερδεύονται και επικρατεί χάος! Μπορείτε να βρείτε και 
να ξεμπερδέψετε το λουρί από το σκυλάκι σας; Ταχύτητα και παρατηρητικότητα 
θα σας οδηγήσουν στη νίκη, στα πιο ξέφρενα «Σκυλομπερδέματα»!

Σκυλομπερδέματα
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Ένα κλασικό και αγαπημένο παιχνίδι ισορροπίας,  
τώρα διαθέσιμο και από την εταιρεία μας!

Με εξαιρετική ποιότητα ξύλου, με το λογότυπο του παιχνιδιού 
χαραγμένο πάνω σε κάθε τουβλάκι, σε φανταστική τιμή!

Με οδηγίες στα ελληνικά και τα αγγλικά. 

520169
Ο Πύργος

6+ 1+ 10’

Δεξιότητας 

5+ 2-4 15’

Στρατηγική και επιδεξιότητα εναντίον 
βαρύτητας! Τοποθέτησε όλους 

τους τουρίστες-φιγούρες σου πάνω 
στα δαχτυλίδια του πύργου, χωρίς 

αυτός να γείρει και πέσουν κάτω!  
Ένα παιχνίδι ισορροπίας, δράσης 
και επιδεξιότητας με 4 μοναδικές 

προκλήσεις: 

1. Ο Πύργος της Πίζας

2. Η Κατάβαση

3. Τα Δαχτυλίδια του Καιρού

4. Η Πρόκληση της Βαβέλ

Περιέχει κανόνες σε:
 ελληνικά, αγγλικά.

100564
Pisa

7+ 1-4 15-45’

Με 20 διαφορετικές πίστες!

520162

Οι εχθροί έχουν καταλάβει το όμορφο βασίλειο και πλέον επικρατεί 
ΧΑΟΣ! Ο μόνος που μπορεί να το σώσει είναι ο γενναίος Φτερωτός 
Ιππότης! Συνεργαστείτε και οδηγήστε με επιτυχία τον Ιππότη μέσα 
από 20 διαφορετικές τοποθεσίες γεμάτες κινδύνους και παγίδες και 
απελευθερώστε το Βασίλειο!

Φτερωτός Ιππότης
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Δεξιότητας Δεξιότητας 

6+ 1

6+ 1

6+ 1

520149

Εντυπωσίασε τους φίλους σου με το ταλέντο σου! Με λίγη 
εξάσκηση θα μάθεις να λυγίζεις μέταλλο, να περνάς ένα κέρμα 

μέσα από ένα κομμάτι χαρτί και άλλα απίστευτα και απίθανα 
τρικ που θα μαγέψουν το κοινό σου.

Ακαδημία Μάγων - 100 μαγικά κόλπα

520160

Display με 9 mini μαγικά τρικ σε συσκευασία 18 τμχ.

Ακαδημία Μάγων: Mini Display 

520150

Μάθε να κάνεις μαγικά κόλπα με το καπέλο και τα σύνεργα που βρίσκονται  
στο κουτί! Με λίγη εξάσκηση θα μπορείς να εξαφανίζεις αντικείμενα,  
να μαντεύεις τον αριθμό που έχουν στο μυαλό τους οι θεατές σου
και πολλά άλλα που θα μαγέψουν το κοινό σου!

Ακαδημία Μάγων - Μαγικό καπέλο
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Δεξιότητας 

7+ 4 -6 15’

520147

Πάρε μέρος στον πιο «ανισόρροπο» διαγωνισμό μαγειρικής στα 
τυφλά!
Τράβα την κάρτα, βάλε τη μάσκα και άκου τις οδηγίες των 
βοηθών σου για το πώς να φτιάξεις την παραγγελία σούσι. 
Ισορρόπησε τα κομμάτια σούσι το ένα πάνω στο άλλο, 
χρησιμοποιώντας τα δάχτυλά σου σαν Ξυλάκια! Προσοχή όμως, 
διότι οι πελάτες είναι πολύ απαιτητικοί, μία λάθος κίνηση μπορεί 
να γκρεμίσει την παραγγελία της ομάδας σου! Περιέχει κανόνες 
σε: ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά. 

Σούσι στα Τυφλά

5+ 2-4

300020

Mην παραφορτώνεις το γαϊδουράκι. Θα πετάξει το φορτίο 
και θα χρειαστεί να το μαζέψεις! Περιέχει κανόνες στα ελληνικά.

Packesel

Ποιος θα ψαρέψει τα πιο μεγάλα ψάρια;  Ποιος θα καθαρίσει το ενυδρείο και θα βγάλει το βαρέλι; Ποιος θα καταφέρει να 
πιάσει τον καρχαρία ώστε να πάρει τους περισσότερους πόντους; Προσοχή! Δεν πρέπει να κοιτάζετε μέσα στο ενυδρείο, 
αλλά να ψαρεύετε «στα τυφλά» – καθόλου εύκολη υπόθεση. Σ‘ αυτό το κλασικό παιχνίδι, οι μικροί ψαράδες έχουν τις ίδιες 
πιθανότητες με τους μεγάλους. Περιέχει κανόνες σε: ελληνικά, αγγλικά.

Ψαρέματα

3+ 1-4 15’

100292
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5 202276 011703

8+ 3-8 15’

6+ 3-6 15’

Βάλε Πλάτη

Σκίτσο-Ντετέκτιβ

«Βάλε Πλάτη» και παίξε «χαλασμένο 
τηλέφωνο» σχεδιάζοντας στις πλάτες των 
φίλων σου! Φόρα την ειδική κάπα, τράβα 
κάρτα και σχεδίασε τη λέξη που σου έτυχε 
στην πλάτη του μπροστινού σου. Ό,τι νιώθει 
στην πλάτη του, το σχεδιάζει στην πλάτη του 
συμπαίκτη μπροστά του. «Βάλε Πλάτη» στη 
διασκέδαση και ετοιμάσου για πολλά γέλια!   

 «Βοήθεια, βοήθεια!» φωνάζει κάποιος από το πλήθος, 
«Με κλέψανε, αλλά μπορώ να σας περιγράψω τον 
κακοποιό». Οι Σκίτσο-Ντετέκτιβ είναι εδώ! Το θύμα 

ζωγραφίζει στοιχεία που θα βοηθήσουν να βρείτε τον 
ένοχο. Προσοχή, γιατί ο κακοποιός είναι πανούργος! Κάθε 
φορά που το θύμα ζωγραφίζει στοιχεία, εκείνος θα σβήνει 

μέρος της ζωγραφιάς. Θα καταφέρετε να τον ανακαλύψετε;

520170

520171

∆ Ι ΑΜΑΝ
Τ Ι

Οικογενειακά / Παρέας  
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5
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Οικογενειακά / Παρέας  

10+ 3-6 30’

Βασιλιάς της Ζαβολιάς

Κάποιος ανάμεσά σας είναι ο…«Βασιλιάς της 
Ζαβολιάς»!

Όλοι σχεδιάζουν την ίδια λέξη εκτός από τον 
Βασιλιά! 

Είναι αεροπλάνο ή ρουκέτα; 

Λουλούδι ή ομπρέλα;

Ξεγέλασε τους συμπαίκτες σου με το σχέδιό σου!

Μπορείς να γίνεις ο Βασιλιάς της Ζαβολιάς;

100792

6+ 1+ 5’+

520135

Ετοιμαστείτε για τις πιο γλυκές σπαζοκεφαλιές, για εσάς και τις μικρές σας 
διάνοιες! Το παιχνίδι χωρίζεται σε 8 ενότητες με γρίφους που σταδιακά 

δυσκολεύουν. Ο κάθε γρίφος ζητάει να τοποθετηθούν σωστά 9 μπισκότα 
πάνω σε ένα ταμπλό, ακολουθώντας τα στοιχεία που δίνονται. Η κάθε ενότητα 

προσθέτει και μία ακόμα στρώση από στοιχεία που ο παίκτης θα πρέπει να 
ερμηνεύσει σωστά, έτσι ώστε να καταφέρει να λύσει και τους 64 γρίφους. 

Δοκιμάστε και εσείς τις πιο νόστιμες σπαζοκεφαλιές!
Περιέχει κανόνες στα: ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά.

Γλυκές Διάνοιες

8+ 2-6 15’

Ετοιμάσου να δοκιμάσεις τις γνώσεις  και το μυαλό 
σου με τον πιο πρωτότυπο τρόπο!  Ρίξε τα ζάρια 
και ταίριαξε πρώτος μία από τις  30 Κατηγορίες με 
ένα Γράμμα! Πρόσεξε όμως μην ταιριάξεις λάθος 
ζάρια και χρώματα  και βγεις εκτός γύρου! Συνδύασε 
Γράμμα  με Κατηγορία και… Πες Το! 

520161
Ριξ’το, Πες Το!
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7+ ομαδικό

100539

Ένα συναρπαστικό παιχνίδι για ατελείωτη διασκέδαση! 
Μπορείς να περιγράψεις το θέμα σου με σκίτσα, με παντομίμα 
ή με λόγια. Τα θέματα είναι προσεκτικά επιλεγμένα για παιδιά.

Ζωγραφομαχίες για παιδιά

Οικογενειακά / Παρέας  

Το βραβευμένο παιχνίδι για όλη την οικογένεια και 
την παρέα είναι διαθέσιμο σε νέα Travel έκδοση!

Με νέες σκηνές και νέο τρόπο παιχνιδιού, μπορείτε 
πλέον να πάρετε μαζί σας το Emojito! Party παντού 
μιας και εντός της συσκευασίας σάς κάνουμε δώρο 

ένα υπέροχο πάνινο πουγκί μεταφοράς.
Τραβήξτε μια κάρτα, δείξτε το συναίσθημα μόνο 

με το πρόσωπο ή με ήχο και οι υπόλοιποι θα 
προσπαθήσουν να μαντέψουν την κάρτα σας! 

Για περισσότερο παιχνίδι, προσθέστε στο βασικό 
παιχνίδι τις νέες κάρτες και παίξτε περισσότερο 

Emojito!
Τι νιώθεις;  Δείξτο… παντού με το Emojito Party! 

100744
Emojito! Party

7+ 2-14 20’



Ίσως από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια 
μυστηρίου για όλη την οικογένεια που 
κυκλοφορεί στην αγορά.
Στο μουσείο της πόλης χτυπάει ο συναγερμός! 
Κάποιοι προσπαθούν να κλέψουν έργα 
ανυπολόγιστης αξίας!
Αμέσως το μουσείο κλείνει. Οι ύποπτοι μαζί με 
τα κλοπιμαία παγιδεύονται μέσα.
Ο Επιθεωρητής Κλου καταφτάνει στο Μουσείο 
και με μία μόνο ματιά καταλαβαίνει ποιος 
είναι ο κλέφτης και τι προσπάθησε να κλέψει. 
Εσείς, ως νέοι επιθεωρητές, καλείστε να βρείτε 
τον κλέφτη και το κλοπιμαίο. Ο Κλου σάς 
αναθέτει από ένα δωμάτιο προς έρευνα. Αφού 
συγκεντρώσετε στοιχεία από το δωμάτιό σας, 
είστε πλέον έτοιμοι να βρείτε επιπλέον στοιχεία 
από τα υπόλοιπα δωμάτια του μουσείου και τους 
άλλους επιθεωρητές.
Κάντε σωστές ερωτήσεις και παίξτε τις κάρτες 
Ενέργειας για να αλλάξετε το παιχνίδι!
Το κάθε μυστήριο είναι μοναδικό και κρατά 
μέχρι το τέλος την αγωνία. Θα καταφέρετε να 
λύσετε το «Μυστήριο του Μουσείου»;

100766
Επιθεωρητής ΚΛΟΥ

8+ 2-6 40’

7+ 2-4 15’

Αποκρύψτε τον μυστικό κωδικό σας, μαντέψτε του αντιπάλου, καταπλήξτε τους 
υπόλοιπους παίκτες. Στον «Κώδικα Αρχιμήδη» οι παίκτες προσπαθούν να σπάσουν 
τον «κώδικα» του αντιπάλου ο οποίος αποτελείται από μια σειρά μυστικών αριθμών. 
Μαντέψτε σωστά και ο αντίπαλος θα πρέπει να αποκαλύψει έναν από τους δικούς του 
μυστικούς αριθμούς! Σε κάθε γύρο, ένας νέος αριθμός μπαίνει στο παιχνίδι, ο οποίος 
σας βοηθά να αυξήσετε τις πιθανότητές σας αλλά και να μεγαλώσετε τον δικό σας 
κώδικα. Η κοινή λογική, η διαίσθησή σας καθώς και οι δεξιότητες διά της μεθόδου 
της «επαγωγής», θα σας οδηγήσουν στην επιτυχία για να σπάσετε τον «Κώδικα 
Αρχιμήδη».  Περιέχει κανόνες σε: ελληνικά, αγγλικά.

520133
Κώδικας Αρχιμήδη

Οικογενειακά / Παρέας  

40

Οικογενειακά / Παρέας  
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45-60’12+ 3-12

8+ 2-6 30’

Ψάξε Βρες το! Ανακάλυψε πρώτος πάνω από 1.200 
αντικείμενα σε 8 διαφορετικά και ακατάστατα 
μέρη! Μπορείς να βρεις μια καρφίτσα ή ένα 
ελικόπτερο ανάμεσα στον χαμό που επικρατεί σε 
μια παλιά κουζίνα ή σε ένα παλιό γραφείο πριν σε 
προλάβουν οι υπόλοιποι παίκτες; Πρόσεξε όμως 
γιατί οι αντίπαλοί σου μπορεί να σου κλείσουν τα 
φώτα, να σε κάνουν να ψάχνεις από απόσταση 
ή ακόμα και να ψάχνεις… ανάποδα!

100584
Ψάξε Βρες Το!

520142
Κατάσκοπος 2

Ένα εργοστάσιο σοκολάτας, μία ροκ συναυλία ή ένας γάμος είναι μερικές από 
τις πιθανές τοποθεσίες που μπορεί να κρύβεται ο Κατάσκοπος! Οι παίκτες 
παίρνουν διαφορετικούς ρόλους κάθε φορά και προσπαθούν να εντοπίσουν 
ποιος είναι ο Κατάσκοπος ανάμεσά τους! Αποστολή του Κατάσκοπου είναι 
να κάνει τους παίκτες να «μιλήσουν» για την τοποθεσία που βρίσκονται, με 
σκοπό να τους αποκαλύψει. Μπλόφα, στρατηγική,  
έξυπνες ερωτήσεις και απαντήσεις, 
παρατηρητικότητα και ψυχραιμία, 
είναι τα μόνα όπλα που 
θα σας βοηθήσουν στον 
κρυφό σας ρόλο…
Προσοχή! Μια «λάθος» πληροφορία 
μπορεί να ανατρέψει τα πάντα!

Με 20 διαφορετικές τοποθεσίες!

Οικογενειακά / Παρέας  
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16+ 3-5 30’

Περιλαμβανειton φΟυσκωτΟτυπα!Mε μεγεθΟσ1,5μ.
Ο Τυπάς

Είναι χαλαρός, λίγο αδέξιος και πάντα μπλέκει στις πιο περίεργες 
καταστάσεις. Είναι ο Τυπάς! Σε αυτό το ξεκαρδιστικό παιχνίδι, 
ο Τυπάς είναι ο καλύτερός σου φίλος. Οι δυο σας, κάνοντας 
παντομίμα, θα πρέπει να ολοκληρώσετε τις πιο τρελές προκλήσεις. 
Τι θα σου τύχει; Σκηνή από ταινία; Ένα άθλημα; Κάποιο επάγγελμα 
ή κάτι άλλο; 
Οι υπόλοιποι παίκτες πρέπει να μαντέψουν το τι κάνεις με τον  
Τυπά! Μετά είναι η σειρά του επόμενου παίκτη. Όποιος μαζέψει  
τους περισσότερους πόντους μετά από 4 γύρους, κερδίζει!  
Και ο Τυπάς; Ο Τυπάς δεν χάνει ποτέ!

520143

Οικογενειακά / Παρέας  

Καθώς εισέρχεστε στη σκηνή του εγκλήματος, συνειδητοποιείτε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα είναι 
πολύ δύσκολη. Παρόλο που έχετε εξιχνιάσει πολλές υποθέσεις στο παρελθόν, αυτό που βλέπετε 
μπροστά σας σας κλονίζει! Δεν πρόκειται για απλό έγκλημα. Το θύμα είχε τεράστια περιουσία και 
φήμη και το σημείωμα που βρήκατε στο πάτωμα είναι τρομακτικό. Κάθε μία ώρα θα υπάρχει και ένα 
νέο θύμα. Έχετε 60 λεπτά να ερευνήσετε τον χώρο και να βρείτε τον ένοχο.

Κερδίσατε δωρεάν εισιτήρια για το σχεδόν εγκαταλελειμμένο Λούνα Παρκ της πόλης, όπου 
πριν από έναν χρόνο εξαφανίστηκε ένα μικρό κοριτσάκι. Η μέρα είναι βροχερή και ο κλόουν 
επιλέγει εσάς για να πραγματοποιήσει το επόμενο νούμερό του. Μόλις σας σκεπάζει με το πανί 
του, χάνετε τη γη κάτω από τα πόδια σας και βρίσκεστε παγιδευμένοι στο καμαρίνι του. Έχετε 
60 λεπτά να αποδράσετε πριν πέσει η αυλαία και ο κλόουν επιστρέψει στο καμαρίνι του...

(ΕΠΕΚΤΑΣΗ ESCAPE ROOM - Απαιτείται 
το βασικό παιχνίδι για να παιχτεί)

Μυστήριο Στο Λούνα Παρκ
520140

16+ 3-5 60’

(ΕΠΕΚΤΑΣΗ ESCAPE ROOM - Απαιτείται 
το βασικό παιχνίδι για να παιχτεί)

‘Εγκλημα στην Έπαυλη
520141

16+ 3-5 60’
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10+ 3-5 60’

Μπορείτε να παραμείνετε ψύχραιμοι υπό πίεση; 
Νιώστε τη συγκίνηση και το μυστήριο ενός Escape Room στο σαλόνι 
του σπιτιού σας. Θα πρέπει να συνεργαστείτε όλοι μαζί για να λύσετε 

τους γρίφους και να ανακαλύψετε όλα τα κρυφά στοιχεία. Μην 
ξεχνάτε, κερδίζετε μαζί ή χάνετε μαζί! Ετοιμαστείτε για μια νέα μεγάλη 

περιπέτεια στο σαλόνι του σπιτιού σας! Έχετε μόνο 60 λεπτά για να 
λύσετε την κάθε περιπέτεια. Ο Χρονο-Αποκωδικοποιητής θα μετράει 

αντίστροφα τον χρόνο, θα δημιουργεί ατμόσφαιρα με ειδικούς 
ήχους και θα σας βοηθά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ζήστε την 

περιπέτεια με το Escape Room: Το Παιχνίδι, Οικογενειακή έκδοση!

520168
ESCAPE ROOM: Tο Παιχνίδι

Οικογενειακή εκδοση

Δυσκολία: Δυσκολία: Δυσκολία:

Οικογενειακά / Παρέας  

TV
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Οικογενειακά / Παρέας  

7+ 2-6 30’

12+ ομαδικό

100520
Μάντεψε Τι + Ποιος

7+ ομαδικό

100544
Βρες το, Πες το 
για παιδιά

Το Βρήκες; Πες το! Την πάτησες με την απαγορευμένη λέξη και έκαψες την 
ομάδα σου; Συναρπαστικά παιχνίδια ευστροφίας, ευγλωττίας, αντίληψης 
και καλής παρέας με νέες λέξεις και 6 νέες προκλήσεις που φέρνουν 
κυριολεκτικά τα πάνω-κάτω: 

• Πες το τραγουδιστά!       • Διπλός χρόνος
• Κερδίζεις +1 κάρτα!        • Χάνεις -1 κάρτα!
• Άρση περιορισμών!        • Διάλεξε το ζευγάρι!

100527
Βρες το, Πες το

Τι + Ποιος;  
Όλοι γνωρίζουν τι + ποιος είσαι, εκτός από εσένα.  
Κάνε έξυπνες ερωτήσεις για να το βρεις!

Ποιος/τι νοµίζεις ότι είσαι;  
Βρες το πρόσωπο ή το αντικείμενο που έγραψαν  
στην κάρτα σου.

Παντοµίµα! 
Περίγραψε µε παντοµίµα το περιεχόµενο της κάρτας. 
Μάντεψε ποιο!  
Βρες το κρυµµένο πρόσωπο ή ζώο.

Τέσσερα! 
Σχηµάτισε τετράδες καρτών και βάλε  
γρήγορα το χέρι στο τραπέζι.

Ποιο λείπει;  
Βρες ποιο λείπει από τη σειρά.
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Παιχνίδια με κάρτες

Ετοιμάσου για ένα ταξίδι στο παρελθόν, με τις καινούργιες τράπουλες 
«ΥΠΕΡΑΤΟΥ™». Το αγαπημένο παιχνίδι καρτών μικρών και μεγάλων ξανά 
διαθέσιμο με δημοφιλείς κατηγορίες για όλους! 
Διάλεξε χαρακτηριστικό, σύγκρινέ το με του αντιπάλου και κέρδισε την 
κάρτα! Χρησιμοποίησε έξυπνα την κάρτα ΥΠΕΡΑΤΟΥ™ και βγες μπροστά! 
Παίξε και μάθε τα πάντα για τα πιο απίστευτα οχήματα και ζώα του πλανήτη!

6+ 2-4  20’

100999
ΥΠΕΡΑΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟ DISPLAY

100912100911
ΥΠΕΡΑΤΟΥ DISPLAY (12 τμχ.) 

GORMITI ΣΕΙΡΑ 2
ΥΠΕΡΑΤΟΥ DISPLAY (12 τμχ.) 

GORMITI ΣΕΙΡΑ 1

ΥΠΕΡΑΤΟΥ DISPLAY (12 τμχ.) 
ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΒΙΝΤΕΟΠΑΙχΝΙΔΙωΝ

ΥΠΕΡΑΤΟΥ DISPLAY (12 τμχ.) 
ΒΑΒΥ AnIMALS

100906

100905

ΥΠΕΡΑΤΟΥ DISPLAY (12 τμχ.) 
ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΛΟΙΑ

100909
ΥΠΕΡΑΤΟΥ DISPLAY (12 τμχ.) 

AΡΜΑΤΑ ΜΑχΗΣ

100907
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Παιχνίδια με κάρτες

100880

100900100904

100902

ΥΠΕΡΑΤΟΥ DISPLAY (12 τμχ.) 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΕΡΑΤΟΥ DISPLAY (12 τμχ.) 
ΘΗΡΕΥΤΕΣ

ΥΠΕΡΑΤΟΥ DISPLAY (12 τμχ.) 
ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ

ΥΠΕΡΑΤΟΥ DISPLAY (12 τμχ.) 
ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

ΥΠΕΡΑΤΟΥ DISPLAY (12 τμχ.) 
ΓΑΤΕΣ

ΥΠΕΡΑΤΟΥ DISPLAY (12 τμχ.) 
ΣΚΥΛΟΙ

100886

100901
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Παιχνίδια με Κάρτες

100889

100882100881

100893

ΥΠΕΡΑΤΟΥ DISPLAY (12 τμχ.) 
FORMULA 1

ΥΠΕΡΑΤΟΥ DISPLAY (12 τμχ.) 
ΔΙΑΣΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΥΠΕΡΑΤΟΥ DISPLAY (12 τμχ.) 
VINTAGE ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΥΠΕΡΑΤΟΥ DISPLAY (12 τμχ.) 
ΚΑΜΠΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΥΠΕΡΑΤΟΥ DISPLAY (12 τμχ.) 
ΥΠΕΡΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΥΠΕΡΑΤΟΥ DISPLAY (12 τμχ.) 
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ

100894

100883
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8+ 2-6 20’

8+ 2-10 30’

7+ 2-8 15’

Προσέξτε μην τα κάνετε ΦΡΟΥΤΟ… ΣΑΛΑΤΑ! Η ΦΡΟΥΤΟΣΑΛΑΤΑ είναι ένα γρήγορο 
παιχνίδι παρατηρητικότητας και αντανακλαστικών.  
Ο σκοπός του παιχνιδιού είναι να αντιστοιχίσουν οι παίκτες φρούτα και αριθμούς 
ανάμεσα σε 2 κάρτες, χωρίς να γνωρίζουν τι θα τους ζητηθεί αμέσως μετά! Δεν έχει 
σημασία με ποιον από τους τρεις τρόπους παιχνιδιού θα επιλέξετε να παίξετε, το μόνο 
που χρειάζεται να θυμάστε είναι: Γύρισε, Ταίριαξε, Κέρδισε! 
Περιέχει κανόνες στα: ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά.

520132
Φρουτοσαλάτα

Για χιλιάδες χρόνια, ο Δίας κυβερνάει τον Όλυμπο.  
Οι υπόλοιποι θεοί έχουν προσπαθήσει αμέτρητες φορές να του πάρουν την εξουσία 

χωρίς αποτέλεσμα. Ο Δίας, λοιπόν, ανακοινώνει μια τελική αναμέτρηση ανάμεσα 
στους 12 θεούς, επιτρέποντας σε όλους να χρησιμοποιήσουν τις ιδιαίτερες δυνάμεις 

τους στον μέγιστο βαθμό. Μόνο ένας θεός μπορεί να εξουσιάζει  
στον Όλυμπο. Ποιος θα επικρατήσει;

100569
OMG Oh My Gods!

Θα το παίξεις, και θα πεις κι ένα τραγούδι! 488 ελληνικές λέξεις, 6 προκλήσεις, όλα τα 
είδη μουσικής, 1 μεγάλος νικητής… Σήκωσε την κάρτα, δες τη λέξη, πες γρήγορα το 
τραγούδι που σου έρχεται στο μυαλό και πρόλαβε τους αντιπάλους σου πριν τελειώσει 
ο χρόνος.

Αυστηρώς κατάλληλο για:

•	 όσους έχουν καλή φωνή,

•	 όσους έχουν κάλο στη φωνή και

•	 παρέες με γείτονες που εκτιμούν  
το ταλέντο!

100566
Sing it!

Παιχνίδια με Κάρτες
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6+ 2-8 15’

Ποιό ζωάκι είναι το μεγαλύτερο; Ποιό είναι το πιο 
αργό; Ο παίκτης που θα βρει πρώτος το σωστό 

ζώο στην ερώτηση του γύρου κερδίζει! Με 
πάνω από 20 ζωάκια, 54 κάρτες ερωτήσεων και 

άπειρους συνδυασμούς, δεν θα σταματήσετε τα 
Κουιζ(ω)άκια! 

520138
ΚΟΥΙΖ(ω)ΑΚΙ, Για παιδιά 

8+ 2-15 30’

100561

Ένα απίθανο παιχνίδι μνήμης με κάρτες που θα προσφέρει αξέχαστες 
στιγμές γέλιου σε όλη την παρέα! Πράγματα μπαίνουν, πράγματα 
βγαίνουν από το μπαούλο, γρήγορα και βιαστικά! Άραγε θα μπορείς 
να τα θυμάσαι όλα στη σειρά; Τι γίνεται όμως, όταν στο παιχνίδι 
μπαίνει η Θεία Λένα και η Ανακατώστρα Μαϊμού; Τότε όλα 
δυσκολεύουν και ελπίζεις στη βοήθεια του Λευτεράκη, της Βασούλας 
και του Κλέφτη!  Είναι όμως αρκετή; 

Το μπαούλο του κυρ Γιάννη

Παιχνίδια με Κάρτες
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Βιβλιοπαιχνίδια

ISBN 9786185568252

150009
H Μάχη των Θερμοπυλών

8+ 2-6 20’

8+ 2-6 20’

Διαβάστε και μάθετε για την Ελληνική Ιστορία μέσα από το εικονογραφημένο βιβλίο. Λύστε τις εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες του βιβλίου και ανακαλύψτε τις ιστορικές τοποθεσίες πάνω στον χάρτη-δώρο! Τέλος, 
διασκεδάστε με το παιχνίδι γνώσεων πάνω στο εικονογραφημένο ταμπλό. Μαθαίνουμε παίζοντας!

Με την ιστορική τεκμηρίωση των γεγονότων από τη 
Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού (ΥΠΕΘΑ)

Με την ιστορική τεκμηρίωση 
των γεγονότων από την Υπηρεσία 

Ιστορίας Ναυτικού (ΥΠΕΘΑ)

ISBN 9786185568276

150011
H Ναυμαχία της Σαλαμίνας
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Βιβλιοπαιχνίδια

ISBN 9786185568269

150010
Μέγας Αλέξανδρος

8+ 2-6 30’

8+ 2-6 30’

Με την ιστορική τεκμηρίωση των γεγονότων από τη 
Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού (ΥΠΕΘΑ)

ISBN 9786185568283

150008
Η Μάχη του Μαραθώνα
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Βιβλιοπαιχνίδια

150013
Οι θεοί του Ολύμπου

8+ 2-6 30’

150005
Ηρακλής

8+ 2-6 30’

ISBN 9786185526047

ISBN 9786185568306

Διαβάστε και μάθετε για την Ελληνική Μυθολογία μέσα από το εικονογραφημένο βιβλίο. 
Λύστε τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του βιβλίου και ανακαλύψτε τις ιστορικές τοποθεσίες 
πάνω στον χάρτη-δώρο! Τέλος παίξτε με το παιχνίδι γνώσεων πάνω στο εικονογραφημένο 

ταμπλό. Μαθαίνουμε παίζοντας!
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Βιβλιοπαιχνίδια

ISBN 9786185568290

150006
Θησέας και Μινώταυρος

8+ 2-5 40’

ISBN 9786185568320

150012
Το Ταξίδι του Οδυσσέα

8+ 2-6 40’

ISBN 9786185568337

150007
Τρωικός Πόλεμος

8+ 2-6 20’

ISBN 9786185568313

150016
Αργοναυτική Εκστρατεία

8+ 2-6 30’
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Βιβλιοπαιχνίδια

ISBN 9786185526009

150001
Κοκκινοσκουφίτσα

3+ 1

Αγαπημένα Παραμύθια!
Μία σειρά κλασικών παραμυθιών που αγαπάνε όλα τα παιδάκια!
Τα 3 Γουρουνάκια, Η Σταχτοπούτα, ο Πινόκιο και η Κοκκινοσκουφίτσα ζωντανεύουν μέσα από τις σελίδες 
του παραμυθιού. 
Τα παιδιά παίζουν με διασκεδαστικές δραστηριότητες που θα βρουν μέσα στο παραμύθι και τέλος 
ολοκληρώνουν ένα μεγάλο παζλ με την ιστορία του.
Τα κείμενα των παραμυθιών έχει επιμεληθεί η συγγραφέας Ιωάννα Δέδεκα και θα τα βρείτε στα ελληνικά 
και στα αγγλικά!

ISBN 9786185526023

150003
Σταχτοπούτα 
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3+ 1

Αγαπημένα Παραμύθια!
Μία σειρά κλασικών παραμυθιών που αγαπάνε όλα τα παιδάκια!
Τα 3 Γουρουνάκια, Η Σταχτοπούτα, ο Πινόκιο και η Κοκκινοσκουφίτσα ζωντανεύουν μέσα από τις σελίδες 
του παραμυθιού. 
Τα παιδιά παίζουν με διασκεδαστικές δραστηριότητες που θα βρουν μέσα στο παραμύθι και τέλος 
ολοκληρώνουν ένα μεγάλο παζλ με την ιστορία του.
Τα κείμενα των παραμυθιών έχει επιμεληθεί η συγγραφέας Ιωάννα Δέδεκα και θα τα βρείτε στα ελληνικά 
και στα αγγλικά!

ISBN 9786185526030

150004
Τα τρία γουρουνάκια

ISBN 9786185526016

150002
Πινόκιο

Βιβλιοπαιχνίδια
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