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Βοηθήστε τα παιδιά
να αποκτήσουν γνώση
και ελεύθερο χρόνο!

Mαθαίνω στο Προνήπιο και στο Νηπιαγωγείο
Δρ. Πηνελόπη Mωραΐτου – Γιώργος Bούλγαρης

ΚΩ∆.: 23301
ΚΩ∆.: 23303
Σχήµα: 21x28 • Σελίδες: 56 • ΣΠΙΡΑΛ

ΚΩ∆.: 23302

ΚΩ∆.: 23304

Με ευχάριστες και διασκεδαστικές δραστηριότητες, σχεδιασμένες για τις ανάγκες των προνηπίων, τα βιβλία αυτά σκοπό έχουν να βοηθήσουν τα παιδιά να
αναπτύξουν τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους. Τα βοηθά να εμπλουτίζουν το
λεξιλόγιό τους, να περιγράφουν μια εικόνα, αλλά και να ασκούν τη λεπτή κινητικότητα των μυών τους σχηματίζοντας γραμμούλες, τρίγωνα και κύκλους.

Mαθαίνω και προετοιμάζομαι παίζοντας
Δρ. Πηνελόπη Mωραΐτου – Γιώργος Bούλγαρης

ΚΩ∆.: 13301
ΚΩ∆.: 13302
Σχήµα: 21x28 • Σελίδες: 32

ΚΩ∆.: 13303

ΚΩ∆.: 13304

Με ευχάριστες και διασκεδαστικές δραστηριότητες, σχεδιασμένες για τις ανάγκες των προνηπίων, τα βιβλία αυτά σκοπό έχουν να βοηθήσουν τα παιδιά να
αναπτύξουν τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους.

Μαθήματα Αλφαβήτας

Με ένα ποίημα για κάθε γράμμα
Δημήτρης Ντάλας
Το βιβλίο «Μαθήματα Αλφαβήτας» περιέχει έξυπνα και παιδαγωγικά ποιήματα, συνδυασμένα με
εικόνες και ασκήσεις γραφής. Προετοιμάζει τα
παιδιά της πρώτης σχολικής αλλά και της προσχολικής ηλικίας στην αποτελεσματική μελλοντική τους επικοινωνία.
ΚΩ∆.: 21149 • Σχήµα: 21x27,5 • Σελ.: 56

Τα πρώτα µου βήµατα στη ΓΡΑΦΗ
Mαρία Pετζέπη • Aθηνά Mαργέλη
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και είναι προσαρµοσµένο
στη νοητική ανάπτυξη και στις γνωστικές
δεξιότητες παιδιών 3½ ετών. Περιλαµβάνει
ζώα, αντικείµενα και πρόσωπα του οικείου
γνωστικού περιβάλλοντος.
ΚΩ∆.: 12302 • Σχήµα: 28x20.5 • Σελίδες: 100

Τα πρώτα µου βήµατα στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Mαρία Pετζέπη • Aθηνά Mαργέλη
Το βιβλίο αυτό περιλαµβάνει ασκήσεις προ
µαθηµατικών εννοιών, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της προσχολικής αγωγής.
Το παιδί µπορεί να εξασκηθεί και να κατακτήσει τις έννοιες των µεγεθών, των χρωµάτων
και των σχηµάτων.
ΚΩ∆.: 12301 • Σχήµα: 28x20,5 • Σελίδες: 132

Mαθαίνω στο Nηπιαγωγείο
Συντροφιά µε τις 4 εποχές
Προσαρµοσµένο στη νέα διαθεµατική προσέγγιση στη γνώση
Άννα Πολέντα-Aποστολάκη
Παρεούλα µε τη Φυλλορρόη, τον Χιονούλη,
τη Χρυσαλίδα και τον Ηλίανθο, τα παιδιά θα
γνωρίσουν τις εποχές, τους µήνες, τις γιορτινές ηµέρες και ηµέρες-αφιερώµατα, µε έναν
τρόπο ευχάριστο και δηµιουργικό. Μέσα από
διαθεµατικές δραστηριότητες, τα παιδιά θα
οδηγηθούν στην ανάπτυξη του προφορικού
και γραπτού λόγου, στην προσέγγιση λογικοµαθηµατικών εννοιών, στην ανάπτυξη της
φαντασίας, στην παρατήρηση και στην έρευνα,
στον προβληµατισµό, στη συνεργασία, στην
ψυχαγωγία!
Κωδ.: 21144 • Σχήµα: 21x28 • Σελίδες: 88

Βιβλία για Μικρά Χεράκια
Eπιµέλεια: Ελένη Βουδούρη

Mαθαίνω να γράφω τα Πεζά • Κεφαλαία • Αριθμούς

ΚΩ∆.: 21192

ΚΩ∆.: 21191

ΚΩ∆.: 21193

Σχήµα: 24.5x25.5 • Σελίδες: 56
Τετράδια γραφής που το αποτέλεσµα της ολοκλήρωσής τους, ενθαρρύνει τα
παιδιά στην πρώτη τους προσπάθεια να σχηµατίσουν γράµµατα και αριθµούς.

Παίζω και Μαθαίνω
Τέσσερα διασκεδαστικά βιβλία για παιδιά από 4
χρόνων και πάνω, που τους δίνουν την ευκαιρία
να έχουν μια πρώτη επαφή με την αλφαβήτα,
τους αριθμούς, τα χρώματα και τα σχήματα,
χρωματίζοντας και κολλώντας αυτοκόλλητα. Το
σχήμα του βιβλίου διευκολύνει τους μικρούς
μας φίλους ώστε να κάνουν τις δραστηριότητες
με άνεση.
Σχήµα: 24x31 • Σελίδες: 16
ΚΩ∆.: 28105

ΚΩ∆.: 28106

ΚΩ∆.: 28107

ΚΩ∆.: 28108

Κολάζ

Οι Πρώτες μου Γνώσεις

Σχήµα: 16x26 • Σελ.: 10

Σχήµα: 22x31 • Σελ.: 14

• Άνοιξη
ΚΩ∆.: 21101

• Καλοκαίρι

• H ώρα
ΚΩ∆.: 21105

• Oι αριθµοί

ΚΩ∆.: 21102

ΚΩ∆.: 21106

• Φθινόπωρο

• Tα χρώµατα

ΚΩ∆.: 21103

• Χειµώνας
ΚΩ∆.: 21104

ΚΩ∆.: 21107

• Tα σχήµατα
ΚΩ∆.: 21108

O Ζαχαρίας ο αστερίας

Ο Γιάννος ο πελεκάνος

ΚΩ∆.: 21181 • 3 - 4 χρόνων

ΚΩ∆.: 21183 • 3 - 4 χρόνων

Ο Λέων ο χαµαιλέων

Ο Στάµος ο ιπποπόταµος

(µε πλαστικοποιηµένες σελίδες)

(µε πλαστικοποιηµένες σελίδες)

ΚΩ∆.: 21182 • 4 - 5 χρόνων

ΚΩ∆.: 21184 • 4 - 5 χρόνων

Σχήµα: 24.5x25.5 • Σελίδες: 16

• Mαθαίνω να γράφω την αλφαβήτα
• Aρχίζω να µαθαίνω στο Nηπιαγωγείο No1 & No2
• Mαθηµατικά για Νήπια No1 & No2 Νίκος Στρωµατάς
Σχήµα: 21x28

ΚΩ∆.: 21142 • Σελ.: 88

ΚΩ∆.: 21133/4 • Σελ.: 72

ΚΩ∆.: 21147/8 • Σελ.: 80

Μαθαίνω με Καρτέλεσ
Περιέχει μαρκαδόρο
και πανάκι.
H καινοτομία βρίσκεται
στο γεγονός ότι αφού
ολοκληρώσει τη δραστηριότητα, το παιδί μπορεί
να σβήσει με το πανάκι
την καρτέλα και να επαναλάβει την άσκηση
ξανά και ξανά, μέχρι να
ΚΩ∆.: 20001
ΚΩ∆.: 20002
την εμπεδώσει!
Tα μικρά παιδιά διασκεδάζουν μαθαίνοντας να γράφουν τις πρώτες λεξούλες
τους και αριθμούς, πάνω στις πλαστικοποιημένες καρτέλες. Tο πακέτο ενθαρρύνει: ✔ την αναγνώριση λέξεων ✔ τις δεξιότητες γραφής και ανάγνωσης ✔ τον
συντονισμό χεριού-ματιού ✔ την αλληλεπίδραση παιδιού-γονιού.

Καρτέλεσ για την Αναγνωση και τον Πολλαπλασιασμο
MEΓAΛO
ΣXHMA
16χ23

MEΓAΛO
ΣXHMA
14.5χ12

ΚΩ∆.: 22137

ΚΩ∆.: 22136
ΚΩ∆.: 22131 • Σχήµα
: 15x12

: 11x13.5
ΚΩ∆.: 28090 • Σχήµα

Οι πρώτες μου 100 λέξεις στα Αγγλικά
Με ασκήσεις γραφής και εμπέδωσης
Σωτήρης Τσιώρης

Οι προσπάθειές μας επικεντρώθηκαν
στο να δημιουργήσουμε ένα εύχρηστο εικονόλεξο, διότι απευθύνεται σε
μαθητές, ένα ευχάριστο βιβλίο, διότι
απευθύνεται σε παιδιά, και ένα διδακτικό εργαλείο το οποίο, σε συνδυασμό με τη βοήθεια του δασκάλου, θα προαγάγει τις δυνατότητες των παιδιών και
θα συμβάλει στην επιτυχή εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας.
Πρόκειται για ένα εύχρηστο βιβλίο, όπου ο μαθητής έχει εύκολη πρόσβαση στις
πληροφορίες που αναζητά κάθε φορά. Το λεξιλόγιο που περιέχει είναι κατάλληλο για παιδιά 4-6 ετών και παρουσιάζεται με τρόπο ευχάριστο.
Συμπεριλάβαμε –για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε παρόμοιο έργο– το Διεθνές
Φωνητικό Αλφάβητο (International Phonetic Alphabet - IPA).
Το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο βοηθά τον μαθητή να εξοικειωθεί με την ορθή
προφορά της Αγγλικής, παρέχοντας ταυτοχρόνως ένα ισχυρό εφόδιο
για την επιτυχή εκμάθηση της γλώσσας.
ΚΩ∆.: 22500 • Σχήµα: 23x30 • Σελ.: 48

Γλώσσα A' ∆ηµοτικού

Μαθηµατικά A' ∆ηµοτικού

✔ βασικά στοιχεία της θεωρίας ✔
ασκήσεις και προβλήματα με κλιμακού
μενη δυσκολία ✔ επαναληπτικά μαθήματα ✔ κριτήρια αξιολόγησης ✔ πολύχρωμη εικονογράφηση

Ελευθερα Βοηθηματα
Η γραμματική μου
Για τις πρώτες τάξεις
του Δημοτικού
Νίκος Στρωματάς
✔ Θεωρία (ερευνώ - παρατηρώ μαθαίνω)
✔ Παραδείγματα
✔ Ποικιλία ασκήσεων
✔ Πολύχρωμη εικονογράφηση

ΚΩ∆.: 12411 • Σχήµα: 21x29 • Σελίδες: 320

✔ προγραφικές ασκήσεις ✔ ασκήσεις
πρώτης γραφής, ανάγνωσης και ορθογραφίας ✔ παραδείγµατα ✔ πρωτότυπες ασκήσεις ✔ απαντήσεις στις ασκήσεις εμπέδωσης ✔ απαντήσεις στις
ασκήσεις του τετραδίου εργασιών ✔
πολύχρωμη εικονογράφηση
ΚΩ∆.: 22401 • Σχήµα: 21x29 • Σελίδες: 224

ΚΩ∆.: 12401• Σχήµα: 21x29 • Σελίδες: 256

∆ρ. Π. Mωραΐτου • A. Aγγελάκου Γιώργος Βούλγαρης

Γλώσσα B' ∆ηµοτικού

Μαθηµατικά B' ∆ηµοτικού

✔ ασκήσεις κατανόησης κειμένου
✔ επεξεργασία γραμματικών φαινομένων ✔ ασκήσεις εμπέδωσης ✔
απαντήσεις στις ασκήσεις σχ. βιβλίου
και του τετραδίου εργασιών ✔ απαντήσεις στις ασκήσεις εμπέδωσης

ΚΩ∆.: 12412 • Σχήµα: 21x29 • Σελίδες: 272

ΚΩ∆.: 12402 • Σχήµα: 21x29 • Σελίδες: 240

∆ρ. Π. Mωραΐτου • A. Aγγελάκου Γιώργος Βούλγαρης

✔ βασικά στοιχεία της θεωρίας ✔
ασκήσεις και προβλήματα ✔ επαναληπτικά μαθήματα ✔ κριτήρια αξιολόγησης ✔ πολύχρωμη εικονογράφηση

Ελευθερα Βοηθηματα \ Γλωσσα Α΄ Δημοτικου

ΚΩ∆.: 22135
Σχήµα:17x24
Σελίδες: 96

ΚΩ∆.: 12400
Σχήµα: 17x24
Σελίδες: 56

ΚΩ∆.: 21143
Σχήµα: 21x27.5
Σελίδες: 32

ΚΩ∆.: 28038
Σχήµα: 21x28
Σελίδες: 72

Iστορία Γ΄ ∆ηµοτικού

A. Aγγελάκου MEd

∆ρ. Π. Mωραΐτου • ∆ρ. Γ. ∆όριζα
ΚΩ∆.: 12403 • Σχήµα: 21x29 • Σελίδες: 264

ΚΩ∆.: 12421 • Σχήµα: 21x29 • Σελίδες: 224

Γλώσσα Γ΄ ∆ηµοτικού

✔ ασκήσεις κατανόησης κειμένου ✔
επεξεργασία γραμματικών φαινομέ
νων ✔ ασκήσεις εμπέδωσης ✔ απα
ντήσεις στις ασκήσεις σχ. βιβλίου και
του τετραδίου εργασιών ✔ επαναληπτικές ασκήσεις σε κάθε ενότητα ✔
απαντήσεις στις ασκήσεις εμπέδωσης
και στις επαναληπτικές ασκήσεις

✔ ερωτήσεις για κάθε μάθημα ✔
ασκήσεις εμπέδωσης ✔ απαντήσεις
στις ασκήσεις του σχ. βιβλίου και του
τετραδίου εργασιών ✔ μικρό λεξικό ✔
πρόσθετες ιστορικές πληροφορίες

Μαθηματικά Γ΄ ∆ηµοτικού
✔ θεωρία με απλά λόγια ✔ γλωσσάρι για τις βασικές μαθηματικές έν
νοιες ✔ απαντήσεις στις ασκήσεις
του σχ. βιβλίου ✔ ασκήσεις και
παραδείγματα με τις λύσεις τους ✔
επαναληπτικά μαθήματα ✔ κριτήρια
αξιολόγησης

ΚΩ∆.: 12413 • Σχήµα: 21x29

Γιώργος Βούλγαρης

Iστορία Δ΄ ∆ηµοτικού

A. Aγγελάκου MEd

∆ρ. Π. Mωραΐτου • ∆ρ. Γ. ∆όριζα

✔ κατανόηση κειμένου ✔ περίληψη
και κεντρική ιδέα του μαθήματος ✔
επεξεργασία γραμματικών και συντακτικών φαινομένων ✔ ασκήσεις εμπέδωσης ✔ απαντήσεις στις ασκήσεις
του σχ. βιβλίου και του τετραδίου εργασιών ✔ πρόσθετες πληροφορίες

ΚΩ∆.: 12422 • Σχήµα: 17x24 • Σελίδες: 232

ΚΩ∆.: 12404 • Σχήµα: 17x24 • Σελίδες: 232

Γλώσσα Δ΄ ∆ηµοτικού

✔ ερωτήσεις για κάθε μάθημα ✔ασκή
σεις εμπέδωσης ✔ απαντήσεις στις
ασκήσεις του σχ. βιβλίου και του τετραδίου εργασιών ✔ κριτήρια αξιολόγησης ✔ σχολιασμός ιστορικών πηγών

Ελευθερα Βοηθηματα \ Γλωσσα Α΄ Δημοτικου

ΚΩ∆.: 21130
Σχήµα: 21x27
Σελίδες: 48

ΚΩ∆.: 21131/2
Σχήµα: 21x27
Σελίδες: 48

ΚΩ∆.: 28045
Σχήµα: 21x28
Σελίδες: 64

ΚΩ∆.: 28035
Σχήµα: 21x28
Σελίδες: 32

Γεωγραφία E΄ ∆ηµοτικού Iστορία E΄ ∆ηµοτικού

✔ απαντήσεις στις δραστηριότητες
του σχολικού βιβλίου ✔ απαντήσεις
στις ερωτήσεις του τετραδίου εργα
σιών ✔ απαντήσεις στα φύλλα αξιολό
γησης του βιβλίου του μαθητή ✔
απαντήσεις στα κριτήρια αξιολόγησης

ΚΩ∆.: 12423 • Σχήµα: 17x24 • Σελίδες: 360

Σχήµα: 23x29 • Σελ.: 72

∆ρ. Π. Mωραΐτου • ∆ρ. Γ. ∆όριζα
ΚΩ∆.: 12441 • Σχήµα: 17x24 • Σελίδες: 408

Δημήτρης Kαλαϊτζίδης

✔ ερωτήσεις για κάθε μάθημα ✔
ασκήσεις εμπέδωσης ✔ απαντήσεις
στις ασκήσεις του σχ. βιβλίου και του
τετραδίου εργασιών ✔ κριτήρια αξιολόγησης ✔ περίληψη για κάθε μάθημα ✔ σχολιασμός ιστορικών πηγών

Σχήµα: 19x25

• Mαθαίνω απέξω κι ανακατωτά
την Προπαίδεια
ΚΩ∆.: 28049 • Σελίδες: 64
• Σύγχρονα Mαθηµατικά
H χρυσή πεντάδα
ΚΩ∆.: 28036 • Σελίδες: 128
• Σύγχρονα Mαθηµατικά
H χρυσή εκατοντάδα
ΚΩ∆.: 28041 • Σελίδες: 188
• ∆ιασκεδάζω και Eξασκούµαι στα…
Mαθηµατικά
ΚΩ∆.: 28055 • Σελίδες: 48
• ∆ιασκεδάζω και µαθαίνω µε
τα Mαθηµατικά - Aφαιρώ
ΚΩ∆.: 28047 • Σελίδες: 40
• ∆ιασκεδάζω και µαθαίνω µε
τα Mαθηµατικά - Προσθέτω
ΚΩ∆.: 28046 • Σελίδες: 40

Σχήµα: 21x29

Ελευθερα Βοηθηματα \ Μαθηματικα Α΄- Β΄ Δημοτικου

Ελέγχω τις Γνωσεισ μου / ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
• Επαναληπτικά τεστ και κριτήρια αξιολόγησης
για την Δ΄, Ε΄, και ΣΤ΄, δημοτικού
Γιώργος Βούλγαρης
Με τα εκπαιδευτικά βιβλία της σειράς
«Ελέγχω τις γνώσεις μου» δίνεται η δυνατότητα:
• στους μαθητές να ελέγξουν το επίπεδο
των γνώσεων που έχουν αποκτήσει σε
κάθε διδακτική ενότητα και ταυτόχρονα
να εξασκηθούν με τη ποικιλία των ασκήσεων που περιλαμβάνονται στα επαναληπτικά τεστ
• στους εκπαιδευτικούς να αναζητήσουν
πρότυπα ασκήσεων και προβλημάτων
κλιμακούμενης δυσκολίας που θα τους
βοηθήσουν να ελέγξουν το βαθμό κατανόησης των γνώσεων που έχουν αποκτήσει οι μαθητές τους.

• Mικρό Eλληνικό Λεξικό
• Eλληνικό Λεξικό Iδανικό για το σχολείο
Υπεύθυνη σύνταξης: Μαριάννα Ν. Χρήστου, Δρ. Γλωσσολογίας

Oρθογραφικά, Eρµηνευτικά, Eτυµολογικά
Περισσότερες από 27.000 Περισσότερα από 35.000
λεξιλογικές αναφορές
λήµµατα
ΚΩ∆.: 18502 • Σχήµα: 12x8,2 • Σελ.: 752

ΚΩ∆.: 18501 • Σχήµα: 12x16,5 • Σελ.: 1008

Oρθογραφικό
Eρµηνευτικό Λεξικό
Ένα εύχρηστο Oρθογραφικό
Eρµηνευτικό Λεξικό
του Στάθη ∆ηµόπουλου,
Eπίτιµου Γενικού Eπιθεωρητή M.E.
ΚΩ∆.: 28501 • Σχήµα: 12x17 • Σελ.: 528

Σύγχρονη Πρακτική

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ τσέπης

Σύγχρονο Πρακτικό
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ τσέπης

Γεωργία Κατσούδα

Γεωργία Κατσούδα

ΚΩ∆.: 12431 • Σχήµα: 12x17 • Σελ.: 344

ΚΩ∆.: 12432 • Σχήµα: 12x17 • Σελ.: 304

Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε είναι
ότι αυτή η γραμματική δεν αποτελεί
μια συντομευμένη μορφή γραμματικής. Πρόκειται για μια μικρή και πρακτική αλλά και πλήρη γραμματική,
η οποία αξιοποίησε την υπάρχουσα
βιβλιογραφία και απευθύνεται σε μαθητές, σπουδαστές αλλά και σε κάθε
άνθρωπο που ασχολείται με τη γλώσσα και θα ήθελε ένα εγχειρίδιο εύχρηστο, βολικό στη μεταφορά, που
να δίνει απαντήσεις σε προβλήματα
μορφολογίας και σε θέματα του
γραπτού λόγου.

Tο παρόν συντακτικό δεν αποτελεί μια
συντομευμένη μορφή συντακτικού.
Πρόκειται για ένα μικρό, πρακτικό
αλλά και πλήρες συντακτικό, το
οποίο βασίστηκε στο σχολικό συντακτικό αλλά και αξιοποίησε την
υπάρχουσα βιβλιογραφία. Απευθύνεται σε μαθητές, σπουδαστές αλλά και
σε κάθε άνθρωπο που ασχολείται με
τη γλώσσα και θα ήθελε ένα εγχειρίδιο εύχρηστο, βολικό στη μεταφορά, που να δίνει απαντήσεις σε προβλήματα νεοελληνικής σύνταξης.

Για το µαθητή, το φοιτητή, τον εκπαιδευτικό και κάθε φιλοµαθή αναγνώστη

