
1: Για την εγκατάσταση λογισμικού καλύτερα να σας βοηθήσει 

κάποιος μεγαλύτερος (ενήλικος) 

Σύνδεσμοι για να κατεβάσετε λογισμικά1 ή να τα 

χρησιμοποιήσετε online 

 

 

1. Πρόγραμμα ζωγραφικής: 

• TuxPaint: http://www.tuxpaint.org (Απαιτείται εγκατάσταση) 

• Drawing for children (για Windows -aπαιτείται εγκατάσταση):  

o https://drawing-for-children.en.softonic.com/download  

• Autodraw: https://www.autodraw.com  

• Quickdraw: https://quickdraw.withgoogle.com  

• Weavesik: http://weavesilk.com    

• Πεπλοφόρος: https://www.theacropolismuseum.gr/peploforos/  

 

2. Λογισμικό για Α’-Β’-Γ’ τάξη: www.jele.gr   

 

3. Λογισμικό για μικρές τάξης Sebran’s ABC – Free Software for kids  

(απαιτείται εγκατάσταση):  

https://online.seterra.com/en/p/sebran 

 

4. Online Εκπαιδευτικό Λογισμικό Α'Βάθμιας & Β'Βάθμιας 

Εκπαίδευσης http://ts.sch.gr/software. Π.χ. 

• Γλώσσα Α’-Β’ ή Γ’-Δ’ (δημιουργία κόμικς, κάρτες, 

προσκλήσεις) 

• Μαθηματικά Α’-Β’ ή Γ’-Δ’  

• Γλώσσα E’ ή Στ’  

• Μαθηματικά Ε’ ή Στ’  

 

 5. Ζωγραφική: 

• Drawing for children (για Windows - (απαιτείται εγκατάσταση):  

https://drawing-for-children.en.softonic.com/download     

• Autodraw: https://www.autodraw.com  

• Quickdraw: https://quickdraw.withgoogle.com  

• Weavesilk: http://weavesilk.com  
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6. Φωτόδεντρο: http://photodentro.edu.gr/ 

 

7. Δημιουργία παζλ:  https://www.jigsawplanet.com  

 

8. Δημιουργία εννοιολογικών χαρτών:  

• Kidspiration 3.0 

https://kidspiration.software.informer.com/%CE%9B%CE%AE%

CF%88%CE%B7/  (Απαιτείται εγκατάσταση) 

• Popplet – www.popplet.com 
 

9.  Δημιουργία σταυρόλεξων https://crosswordlabs.com  

 

10. Δημιουργία σύννεφου-λέξεων WordArt: https://wordart.com 

 

11.  Δημιουργία αφισών, λογότυπα, κάρτες και άλλα Postermywall:  

https://www.postermywall.com 

 

12. GCompris Educational Software: www.gcompris.net  (Απαιτείται 

εγκατάσταση: επιλέγεις λειτουργικό σύστημα που διαθέτει η 

συσκευή που θα εγκατασταθεί) 

 

13. Μαθητικός Διαγωνισμός Πληροφορικής και Υπολογιστικής 

Σκέψης Bebras: www.bebras.gr  

• Θέματα παλαιότερων διαγωνισμών  

• Παραδείγματα θεμάτων  

 

14. Η ώρα του Κώδικα (Code org) https://code.org 

(προγραμματισμός). Ξεκινήστε με τα παρακάτω και μετά συνεχίστε 

με όποια ενότητα θέλετε: 

• Μάθημα 1: https://studio.code.org/s/course1/ 

• Μάθημα 2: https://studio.code.org/s/course2/ 

• Μάθημα 3: https://studio.code.org/s/course3/ 

• Μάθημα 4: https://studio.code.org/s/course4/ 
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15. Προγραμματισμός μέσω  παιχνιδιού: 

• Blocky: https://blockly.games/?lang=el 

• Brain pop: https://www.brainpop.com/games/runmarco/ 

• Scratch junior (online): https://www.scratchjr.org/ 

(προγραμματισμός) 

 

16. Scratch https://scratch.mit.edu/ (προγραμματισμός – απαιτείται 

εγκατάσταση) 

 

17. Χάρτες της Google https://www.google.gr/maps/ 

18. Δημιουργία κολάζ φωτογραφιών photocollage: 

https://www.photocollage.com 

 

19. Παιχνίδια Λογικής: https://www.plastelina.net/game4.html  

 

20. Μαθήματα δακτυλογράφησης:  

https://sense-lang.org/typing/tutor/keyboardingEL.php  

 

21. Αφήγηση ιστορίας με το Storyboardthat: 

https://www.storyboardthat.com/  

 

22. Παιχνίδια γνώσεων με το Brain Sponge:  

http://software.i-nous.org/quiz/index.php  (είσοδος ως επισκέπτης) 

 

23. Δωρεάν πακέτο Office (Libre Office) https://el.libreoffice.org  

 

24. Εκπαιδευτικό λογισμικό σχετικά με σεισμό: http://kids.oasp.gr 

  

25. Γνωρίστε την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση: 

https://europa.eu/european-union/index_el   

 

26. Εξάσκηση στα Αγγλικά: https://www.abcya.com/games/  
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27. Εορτασμός 25ης Μαρτίου - Παιχνίδια με τους ήρωες του 
1821  

 
 

https://koitatiekana.wordpress.com/2018/03/16/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%AE%CF%81%CF%89%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-1821/

