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Με τα μαθήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής, οι μικροί μας φίλοι πραγματοποιούν τα πρώτα τους βήματα 

στον προγραμματισμό και βλέπουν τις εντολές που καταχωρούν στον υπολογιστή  τους να εφαρμόζονται 

σε πραγματικές κατασκευές με LEGO®. Η εκπαιδευτική ρομποτική πέραν της διασκέδασης και της 

ψυχαγωγίας που προσφέρει είναι μια εκπαιδευτική η οποία συνδυάζει τη μάθηση με το παιχνίδι 

μετατρέποντας κάνοντας με αυτό τον τρόπο την εκπαίδευση μια συγκλονιστική περιπέτεια εφαρμογών 

και ανακαλύψεων. 

Ας απαντήσουμε σε ορισμένα βασικά ερωτήματα για την ρομποτική 

1. Τι είναι η εκπαιδευτική ρομποτική; 

Η εκπαιδευτική ρομποτική είναι ένα νέο εκπαιδευτικό εργαλείο όπου μέσα από αυτή, τα παιδιά 

αφομοιώνουν έννοιες της Φυσικής, των Μαθηματικών, της Πληροφορικής και γενικότερα των 

επιστημών, με έναν ευχάριστο, βιωματικό και αποτελεσματικό τρόπο. Τα παιδιά δημιουργούν 

κατασκευές χρησιμοποιώντας δομικά υλικά της Lego Εducation. Οι κατασκευές αυτές, περιέχουν 

διάφορα μηχανικά μέρη, όπως γρανάζια, άξονες, ρόδες, τροχαλίες κ.α. Επιπλέον, περιέχουν 

αισθητήρες και κινητήρες, οι οποίοι συνδέονται σε μία κεντρική μονάδα. Η κεντρική μονάδα ελέγχει 

τους αισθητήρες και τους κινητήρες, αφού την προγραμματίσουν κατάλληλα τα παιδιά, μέσω 

ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι γλώσσες προγραμματισμού που χρησιμοποιούνται, όπως και όλα τα 

υπόλοιπα υλικά, είναι ειδικά σχεδιασμένες για την ηλικία τους. Αν και αποτελούν μία εκπαιδευτική 

καινοτομία, τα προγράμματα εκπαιδευτικής ρομποτικής της Lego είναι ήδη δοκιμασμένα με απόλυτη 

επιτυχία σε τάξεις με παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. 

2. Σε ποιες ηλικίες απευθύνεται; 

Η εκπαιδευτική ρομποτική απευθύνεται σε παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Υπάρχουν 

διάφορα επίπεδα δυσκολίας, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού και την εμπειρία του στην 

ρομποτική. Τα μικρότερα παιδιά στην ηλικία των έξι ετών ξεκινούν την ρομποτική με απλούστερα 

υλικά, όπως το εκπαιδευτικό πακέτο της Lego, WeDo 2.0. Στις μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού και 

στο Γυμνάσιο, τα παιδιά χρησιμοποιούν πιο σύνθετα εκπαιδευτικά πακέτα, όπως το Lego EV3. Τα 

παιδιά μεταξύ 4-6 ετών, προσεγγίζουν την εκπαιδευτική ρομποτική μέσα από εργαστήρια 

κατασκευών και προγραμματισμού, με χρήση πολλαπλών εκπαιδευτικών εργαλείων, όπως Lego Early 

Simple Machines, Bee Bots, Scratch Jr και WeDo 2.0. 
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3. Υπάρχουν οφέλη από την εκπαιδευτική ρομποτική; 

Η εκπαιδευτική ρομποτική βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν καλύτερα τις επιστημονικές έννοιες που 

διδάσκονται στο σχολείο. Λειτουργεί δηλαδή ως καταλύτης, που επιταχύνει τη διαδικασία της 

μάθησης. Επιπλέον, είναι μία εξαιρετικά ψυχαγωγική και δημιουργική δραστηριότητα, έτσι τα παιδιά 

χτίζουν την πεποίθηση ότι η μελέτη των θετικών επιστημών είναι συναρπαστική! Τα παιδιά 

εργάζονται σε ομάδες, και έτσι αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες και πνεύμα συνεργασίας. 

Χρησιμοποιούν ταυτόχρονα το μυαλό τους και τα χέρια τους, αναπτύσσοντας έτσι τις νοητικές και 

κινητικές τους δεξιότητες. Ολοκληρώνουν έργα (projects) τα οποία και παρουσιάζουν, 

αναπτύσσοντας τις ικανότητές τους στην οργάνωση, στην επίλυση προβλημάτων και 

στην επικοινωνία. 

 

4. Ο μαθητής χρειάζεται προετοιμασία από το σπίτι; 

Όχι. Δεν δίνονται εργασίες για το σπίτι, ούτε χρειάζεται το παιδί να ασχοληθεί πέρα από την ώρα του 

εργαστηρίου για να παρακολουθήσει τον κάθε κύκλο μαθημάτων. Εξαίρεση αποτελούν οι 

διαγωνιστικές ομάδες, εκεί τα παιδιά εργάζονται πάνω σε projects με στόχο την συμμετοχή και 

διάκριση σε έναν διαγωνισμό ρομποτικής. Σε αυτή την περίπτωση, τα παιδιά μπορεί να χρειαστεί να 

μελετήσουν επιπλέον υλικό, ή/και να αναλάβουν σχετικές με το project εργασίες, όπως συγγραφή 

οδηγιών, παρουσιάσεων κ.α.  σε χρόνο εκτός του μαθήματος. 

5. Χρειάζεται να αγοράσουμε υλικά για το μάθημα; 

Στα μαθήματα χρησιμοποιούνται υλικά της σειράς Lego Education και  laptops/tablets για τον 

προγραμματισμό τους. Παρέχουμε στους μαθητές όλα όσα χρειάζονται για το μάθημα, δεν χρειάζεται να 

αγοράσετε τίποτα επιπλέον. 
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Ποια γνωστικά αντικείμενα καλύπτει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ρομποτικής 
 

 Έννοιες και γνωστικά αντικείμενα που καλύπτονται είναι     

 Φυσική (κίνηση, τριβή, ενέργεια) 

 Μαθηματικά-Γεωμετρία (αναλογίες, μέτρηση μήκους, 

περίμετρος, γωνίες, εμβαδά) 

 Μηχανική (κατασκευή, συναρμολόγηση, ευστάθεια κ.α.) 

 Προγραμματισμός (προγραμματιζόμενοι αισθητήρες, 

εισαγωγή στη λογική του αλγορίθμου, ψηφιακή νοημοσύνη) 

Τα μαθήματα ρομποτικής ακολουθούν το μοντέλο εκπαίδευσης S.T.E.M. Ο όρος “STEM” [Science, 

Technology, Engineering and Mathematics] είναι το ακρωνύμιο για τα αντικείμενα που αναφέρονται στη 

Φυσική, την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά. Η συγκεκριμένη προσέγγιση ενοποιεί όλες 

αυτές τις θεματικές περιοχές ώστε οι μαθητές να έχουν μια ολοκληρωμένη αντίληψη και όχι 

κατακερματισμό γνώσης. Η ρομποτική είναι μια από τις κυριότερες δραστηριότητες που καλύπτει τις 

παραπάνω περιοχές. 

 

 Τα πολλαπλά οφέλη της Ρομποτικής για τα παιδιά και οι προσωπικές ικανότητες που αναπτύσσονται 

✓ Αυτοπεποίθηση - Αυτοεκτίμηση (επίτευξη στόχων, θετική ανατροφοδότηση) 

✓ Ορθολογική σκέψη (σχεδίαση, συναρμολόγηση, προγραμματισμός, δοκιμή, αξιολόγηση) 

✓ Δημιουργικότητα - Φαντασία (διαχείριση χρόνου, έργου και πόρων) 

✓ Δεξιότητες επικοινωνίας (συνεργασία στην ομάδα) 

✓ Αντίληψη - Παρατηρητικότητα (εύρεση και διαχείριση σφάλματος σε στάδια συναρμολόγησης και 

προγραμματισμού) 

✓ Καινοτομία - ερευνητικό πνεύμα (νέες ιδέες για κατασκευές και δυνατότητες) 

✓ Αρέσκεια για μάθηση και προσαρμοστικότητα στην αλλαγή 
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 Α. Robotics Junior  

 

 

 

Ηλικίες 4.5-6.5 

Διασκεδαστικές Μαθησιακές Εμπειρίες στην Προπαιδεία  

Στα μάτια τους είναι ένα παιχνίδι. Στα χέρια τους, είναι ένα εργαλείο.  

Οι λύσεις του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Προπαιδείας της LEGO διεγείρουν την φυσική περιέργεια 
των παιδιών σας να εξερευνούν μαζί και να μαθαίνουν μέσα από το παιχνίδι. Οι ασφαλείς, διαχρονικές 
λύσεις της LEGO βοηθούν στην εξέλιξη των παιδιών και τους δίνουν τις κοινωνικές δεξιότητες για να 
συνεργάζονται και να επικοινωνούν με τον κόσμο γύρω τους. Παράλληλα, τα αφήνουν να ανακαλύψουν 
τις δικές τους δυνατότητες και τα βοηθούν να αποκτήσουν θεμελιώδης ικανότητες για το σχολείο αλλά 
και τη ζωή. Με το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Προπαιδείας της LEGO, υπάρχουν τόσοι πολλοί τρόποι για να 
μαθαίνουν, μαζί. 

Βοηθήστε τα παιδιά σας να εξελιχθούν και να προοδεύσουν.  

Υπάρχει κάτι το μαγικό στο να βάζεις τουβλάκια LEGO στα χέρια των παιδιών. Αφυπνίζει και ανοίγει την 
φαντασία τους. Είναι ο τέλειος τρόπος να πηγαίνεις τα παιδιά μέσα από τα πέντε μαθησιακά πεδία 
κλειδιά, που είναι σημαντικά για την αρχική ανάπτυξη των παιδιών(Δημιουργική Εξερεύνηση, Κοινωνική 
και Συναισθηματική Ανάπτυξη, Κατανόηση του Κόσμου, Βασικά Μαθηματικά και Επιστήμες και Βασική 
Γλώσσα και Γραφή) και να τους μαθαίνεις δεξιότητες, ώστε να προετοιμαστούν για το σχολείο. Γρήγορα 
θα δείτε πώς οι λύσεις της LEGO Education βοηθούν τα παιδιά σας να προοδεύσουν και να εξελιχθούν 
από εκεί που είναι. 

 Χτίστε πάνω στα πέντε μαθησιακά πεδία κλειδιά για την προσχολική περίοδο. 
 Προετοιμάστε τα παιδιά για το δημοτικό και για μακροχρόνια εκμάθηση. 
 Τα υψηλής ποιότητας, ανθεκτικά τουβλάκια είναι ασφαλή για μικρά χέρια. 

Αναπτύξτε τις απαραίτητες δεξιότητες για τη ζωή.  

Κοινωνικές δεξιότητες και η δυνατότητα να δουλεύεις αποτελεσματικά με άλλους είναι σημαντικά για την 
επιτυχία ενός παιδιού. Χρησιμοποιώντας πρακτική προσέγγιση, οι λύσεις του Εκπαιδευτικού 
Προγράμματος Προπαιδείας της LEGO καθιστούν ικανά τα παιδιά να δουλεύουν μαζί, να κατασκευάζουν 
και να ανακαλύπτουν τον κόσμο τους. Θα χτίσουν μέσω της φαντασίας τους και θα χρησιμοποιήσουν τα 
σενάρια για να μάθουν δεξιότητες επίλυσης βασικών προβλημάτων και επικοινωνίας. 

 Αναπτύξτε δεξιότητες 21ου αιώνα μέσω πρακτικής εκμάθησης. 
 Ανάπτυξη της Γλώσσας και της Διανοητικής Λειτουργίας. 
 Κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη. 
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Ανεπτυγμένες από ειδικούς, φτιαγμένες για σας.  

Οι λύσεις του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Προπαιδείας της LEGO είναι ανεπτυγμένες από ειδικούς σε 
εκπαιδευτικά θέματα, γύρω από ένα ή δύο αναπτυξιακά πεδία. Εστιάζοντας σε αυτά τα πεδία κλειδιά, η 
LEGO Education μπορεί εύκολα να ενταχθεί στα ήδη υπάρχοντα προγράμματα του μαθήματός σας. Οι 
συνοδευτικές δραστηριότητες του δασκάλου, δίνουν πρόσβαση σε δομημένες και κατευθυνόμενες 
εμπειρίες, μαζί όλες τις ευκαιρίες για συναρπαστικό και ελεύθερο παιχνίδι, που οι λύσεις προσφέρουν. 
Όλες οι λύσεις του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Προπαιδείας της LEGO είναι σχεδιασμένες να 
χρησιμοποιούνται από πολλά παιδιά ταυτόχρονα, τέλειες για ομαδικό παιχνίδι και μάθηση. 

 Ανεπτυγμένες από ειδικούς σε εκπαιδευτικά θέματα, γύρω από πεδία εκμάθησης κλειδιά. 
 Τέλειες για ελεύθερο παιχνίδι, ή ως μία κατευθυνόμενη εμπειρία χρησιμοποιώντας τις πηγές του 

δασκάλου που περιλαμβάνονται. 
 Ενώνουν αρκετά παιδιά ταυτόχρονα σε ένα συνεργατικό, ομαδικό περιβάλλον. 

''Δεν υπάρχει ποτέ αρκετός χρόνος με αυτό το δημιουργικό, διδακτικό, πολύχρωμο παιχνίδι της LEGO 
Education!! Εξαιρετική εμπειρία για παιδιά 3-5 χρονών.'' 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ, Η.Π.Α. 

 

Εξερευνήστε λύσεις ανά μαθησιακό πεδίο  

Δημιουργική Εξερεύνηση  

Χτίστε την αυτοπεποίθησή τους καθώς κάνουν τις ιδέες τους πραγματικότητα  

Τα παιδιά εκφράζονται δημιουργικά και καλλιτεχνικά καθώς κατασκευάζουν τις υπέροχες ιδέες τους, από 
την φαντασία τους. Τα τουβλάκια LEGO αυτομάτως ενώνουν πολλά παιδιά, προσκαλώντας τα να 
κατασκευάσουν μαζί, συζητώντας ιδέες και ρόλους. Χρησιμοποιούν τα τουβλάκια ως εργαλείο για σκέψη, 
επικοινωνία και για να αναπτύξουν μια κατανόηση και εκτίμηση για του καθενός τις ιδέες και 
συνεισφορές. Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Προπαιδείας της LEGO προσφέρει τρεις διαφορετικούς 
τρόπους για να διδάξετε την δημιουργικότητα και την ατομική έκφραση στην τάξη σας, αναλόγως με τις 
ηλικίες. 

 
LEGO Soft Starter Set  (Ηλικίες 1,5+)  

Το LEGO Soft Starter Set είναι ένας τέλειος τρόπος 
για να συστήσετε στα παιδιά τις LEGO λύσεις και 
τις δημιουργικές δυνατότητες που προσφέρουν. 

Τα μεγάλα, μαλακά τουβλάκια ενθαρρύνουν τα 
παιδιά να εξερευνήσουν την δημιουργικότητά 
τους καθώς αναπτύσσουν κινητικές δεξιότητες και 
συναίσθηση του χώρου. 
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Creative LEGO DUPLO Brick Set (Ηλικίες 3 – 5)  

Ξυπνήστε την αγάπη για δημιουργική εξερεύνηση με 
το LEGO DUPLO Brick Set. Το ευρύ φάσμα από 
τουβλάκια και στοιχεία, εμπνέει φυσικά τις 
φαντασίες των παιδιών και διεγείρει την θέλησή 
τους να μάθουν μέσω διασκεδαστικών εμπειριών. 
Τέλειο από μόνο του, ή σαν συμπληρωματικό σε 
άλλα LEGO σετ. 

 

  

Creative LEGO Brick Set (Ηλικίες 4+) 

Τέλειο για δημιουργική εξερεύνηση και παιχνίδι, ή για 
να το προσθέσετε στα ήδη υπάρχοντα LEGO σετ της 
τάξης σας. Τα μικρότερα κομμάτια επιτρέπουν την 
κατασκευή πιο εξελιγμένων μοντέλων και σεναρίων, 
και μαθησιακών εμπειριών με μεγαλύτερη 
λεπτομέρεια. Το Creative LEGO Brick Set είναι ένας 
τέλειος τρόπος να συστήσετε στα παιδιά την χρήση των 
LEGO μέσα στην τάξη. 

  

  

Κοινωνική και Συναισθηματική Ανάπτυξη Εξερευνώντας την Κοινωνική και Συναισθηματική Ανάπτυξη. 

Ένα τουβλάκι την φορά. Όλοι ξέρουμε ότι τα LEGO τουβλάκια μπορούν να χτίσουν φοβερά πράγματα, 
αλλά ξέρατε ότι είναι επίσης ικανά να καταφέρουν φοβερά πράγματα και στα μυαλά των παιδιών; 
Χρησιμοποιούν τα τουβλάκια και τις φιγούρες στη διάρκεια του παιχνιδιού για να δοκιμάσουν 
διαφορετικούς ρόλους και να εξερευνήσουν σχέσεις. Επίσης, αυτό το παιχνίδι των ρόλων προσκαλεί τα 
παιδιά να δουλέψουν μαζί, να λύσουν προβλήματα και να εκφράσουν τους εαυτούς τους σε σχέση με 
τους άλλους. Τελικά, τα παιδιά χτίζουν την αυτοπεποίθησή τους και αυξάνουν την επίγνωση των αναγκών 
και συναισθημάτων των άλλων. 

 
Build Me “Emotions” 

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Προπαιδείας της LEGO 
Build Me “Emotions” αφήνει τα παιδιά να εξερευνήσουν 
συναισθήματα και φυσικά χαρακτηριστικά με έναν 
διασκεδαστικό τρόπο που τα εμπνέει. Πρέπει να 
δουλέψουν μαζί και να χτίσουν διαφορετικούς 
χαρακτήρες, μαθαίνοντας να αναγνωρίζουν και να 
καταλαβαίνουν συναισθήματα και να διαχωρίζουν τις 
ομοιότητες και διαφορές κατά τη διαδικασία. 



Ε.C.S.  Robotics Academy 

 

www.ECS.EDU.gr 

Κατανοώντας τον Κόσμο Εξερευνώ, εξετάζω, πειραματίζομαι και ανακαλύπτω τον κόσμο.  

Τα παιδιά εξερευνούν πώς τα πράγματα λειτουργούν στον κόσμο γύρω τους μέσω δοκιμής, λάθους και 
πειραματισμού. Μπαίνουν σε παιχνίδια ρόλων μέσω οικείων, γνώριμων σεναρίων και μετά περνούν σε 
καινούρια, πιο συναρπαστικά σενάρια. Έτσι δημιουργούν σχέσεις και αυξάνουν την κατανόησή τους σε 
σχέση με τις ανάγκες των άλλων. Τα τουβλάκια, οι φιγούρες και άλλες πηγές, επιτρέπουν στα παιδιά να 
σκέφτονται δημιουργικά και να εκφράζουν τις απόψεις τους καθώς δουλεύουν μαζί για να κατανοήσουν 
τις τοπικές κοινωνίες και τον κόσμο γύρω τους. Από τα άγρια ζώα και τις καθημερινές ασχολίες ως την 
κατανόηση των ανθρώπων στις κοινωνίες μας, η LEGO Education προσφέρει λύσεις που βοηθούν τα 
παιδιά να ανακαλύψουν πώς δουλεύει ο κόσμος. 

 
Wild Animals  

Εξερευνήστε τις συνήθειες και τις σχέσεις των πιο άγριων ζώων μέσα 
από αυτό το συναρπαστικό σετ. Τα παιδιά μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τα τουβλάκια και τις φιγούρες, για να μιλήσουν 
για τη σχέση των μητέρων με των μωρών τους στο ζωικό βασίλειο 
και τις ανάγκες των ζωντανών πλασμάτων. Το σετ προσφέρει ώρες 
δημιουργίας και ελεύθερο παιχνίδι για μια ομάδα παιδιών. 

  

Community People Set 

Συστήστε στα παιδιά τα επαγγέλματα της κοινότητας μέσω του 
Community People Set. Οι μαθητές μπορούν να εξερευνήσουν 
φύλο, εθνικότητα, επαγγέλματα και ηλικία μέσω του παιχνιδιού 
των ρόλων και να χρησιμοποιήσουν το σετ για να οικήσουν τις 
δικές τους LEGO πόλεις. 

  

 
 

 

Community Starter Set 

Χρησιμοποιήστε το Community Starter Set για να 
εξερευνήσετε τις ζωές στην κοινότητα γύρω σας. Στα 
παιδιά μπορούν να ανατεθούν διερευνητικοί ρόλοι και 
ευθύνες στην κοινότητα, χρησιμοποιώντας την φαντασία 
τους για να φτιάξουν τον κόσμο και να εκφράσουν τις 
ιδέες τους. Αυτό το πρακτικό παιχνίδι αναπτύσσει την 
δημιουργικότητα και βοηθά στο να μάθουν να 
εκφράζουν τον εαυτό τους. 
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 Βασικά Μαθηματικά και Επιστήμες 

Συστήστε δεξιότητες για την επίλυση προβλημάτων 
χρησιμοποιώντας την LEGO Education Οι λύσεις του 
Εκπαιδευτικού Προγράμματος Προπαιδείας της LEGO, 
εμπνέουν φυσικά τα μυαλά των παιδιών να εξερευνήσουν 
αριθμούς, σχήματα και χρώματα και την διαδικασία επίλυσης 
προβλημάτων μέσω του ομαδικού παιχνιδιού. Τα παιδιά 
μαθαίνουν να πειραματίζονται μέσω ασταμάτητης κατασκευής 
και αποδόμησης των διαφορετικών δημιουργιών τους. Καθώς 
κατασκευάζουν μαζί, τα  πολύχρωμα τουβλάκια και φιγούρες 
τους προσφέρουν έναν ευχάριστο, πρακτικό τρόπο να 
καταλάβουν τα σενάρια όπως απλή πρόσθεση και αφαίρεση. 
Διδάξτε στα παιδιά τις βασικές μαθησιακές αξίες, περιλαμβάνοντας: σχήματα και χρώματα, απλή 
πρόσθεση και αφαίρεση, να αντιστοιχίζουν, να μετρούν και να λύνουν προβλήματα με την μεγάλη 
ποικιλία από διασκεδαστικές λύσεις που προσφέρει το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Προπαιδείας της LEGO. 

Math Train 

Λύστε μαθηματικά ενώ διασκεδάζετε με αυτό το συναρπαστικό, ευφάνταστο και διδακτικό σετ. 
Χρησιμοποιήστε το τρένο, τις φιγούρες και τις δραστηριότητες, για να λύσετε απλά προβλήματα 
πρόσθεσης και αφαίρεσης και να μάθετε τον κόσμο των αριθμών.  

 Café+ 

Παρακινήστε τα παιδιά να παίξουν και να συνεργαστούν καθώς 
κατασκευάζουν διάφορα αντικείμενα που έχουν σχέση με το 
φαγητό και να μάθουν να ταξινομούν, να μετρούν, να 
αντιστοιχίζουν και να αντιγράφουν. Τα μοναδικά, χρωματιστά 
τουβλάκια, όπως βέβαια και τα μενού και οι κάρτες συνταγών, 
εμπνέουν τη γλώσσα και το παιχνίδι των ρόλων γύρω από 
ρεστοράν, την αγορά και τις ανάγκες των ανθρώπων. Τα παιδιά 
θα μάθουν να εξασκούνται πάνω σε απλά μαθηματικά καθώς 
παίζουν με αυτό το διασκεδαστικό σετ. 

 

Tech Machines 

Ο τέλειος τρόπος για να συστήσετε στα παιδιά τις επιστήμες 
και την τεχνολογία. Τα παιδιά γίνονται μικροί μηχανικοί και 
ανακαλύπτουν πώς δουλεύουν οι βίδες, τα κατσαβίδια και 
άλλα μηχανικά εξαρτήματα με πρακτικό παιχνίδι και 
εκμάθηση. 
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Βασική Γλώσσα και Λογοτεχνία  

Βοηθήστε στην ανάπτυξη τις γλώσσας διασκεδαστικών, μαθησιακών εμπειριών Τα παιδιά μαθαίνουν για 
την επικοινωνία καθώς ξεκινούν να εκφράζουν τις σκέψεις και τις ιδέες τους. Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
Προπαιδείας της LEGO ενθαρρύνει αυτή την ανάπτυξη και συστήνει στα παιδιά τις βασικές ικανότητες 
αφήγησης, ζητώντας τους να φτιάξουν φανταστικά παραμύθια και μικρές ιστορίες με τα LEGO DUPLO 
bricks, χαρακτήρες και κάρτες σκηνικών.  Αφήστε τα παιδιά να σταθούν στο προσκήνιο – και να το 
μοιραστούν και με τους άλλους – λέγοντας εκφραστικές, φανταστικές ιστορίες μαζί. 

StoryTales  

Προωθήστε την δημιουργικότητα, την ευφάνταστη αφήγηση και 
την ανάπτυξη της γλώσσας με αυτό το μοναδικό και ευχάριστο 
αφηγηματικό σετ. Τα παιδιά φυσικά θα συνεργαστούν και θα 
αναπτύξουν ομιλητικές και ακουστικές δεξιότητες καθώς χτίζουν τις 
δικές τους ιστορίες και τα παιχνίδια ρόλων. Ο καθένας μπορεί να 
πει μια ιστορία με το StoryTales! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


