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Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Κατάλληλα για παιδιά δημοτικού 
όλων των βαθμίδων

Learning Tube

UBE
Learning 

Βιωματικό Παιχνίδι

στο Σχολείο!στο Σχολείο!



Οι Εκπαιδευτικές μας Δράσεις!

Τα Learning Tube γίνονται τα πρώτα ελληνικά επιτραπέζια παιχνίδια με εκπαιδευτικές 
δράσεις αποκλειστικά για σχολεία και εκπαιδευτικούς οργανισμούς!

Μέσα από τα παιχνίδια μας:

Ενισχύουμε
το γνωστικό επίπεδο των παιδιών
με πολύτιμες γνώσεις που θα 
κουβαλούν για μια ζωή!

Προτρέπουμε 
την αλληλεπίδραση και επικοινωνία των παιδιών,
ακόμη και διαφορετικών ηλικιών για την 
ολοκλήρωση των δοκιμασιών!

Το παιχνίδι είναι ένα από τα πιο δυνατά διαδραστικά εργαλεία μάθησης, μιας και βοηθά τα παιδιά στην 
αυτοσυγκέντρωση και την εμπέδωση της γνώσης, με τρόπο μοναδικό, ευχάριστα και αβίαστα.
Το παιχνίδι έχει αποδειχθεί επίσης πως ενισχύει την ομαδική εργασία, οξύνει την κρίση, αναπτύσσει 
το αίσθημα δικαιοσύνης και οδηγεί τα παιδιά σε δημιουργικό ανταγωνισμό.

Τα Learning Tube, τα πρώτα 100% ελληνικά εκπαιδευτικά επιτραπέζια, είναι από εκείνα τα παιχνίδια που 
προάγουν τις συνθήκες της πολυπολιτισμικότητας και της επαφής με νέες κουλτούρες και πολιτισμούς, 
μια πολύτιμη γνώση, χρήσιμη ώστε να καλλιεργήθούν οι συνειδήσεις των μελλοντικών πολιτών του 
κόσμου.
Έτσι μια ομάδα έμπειρων ειδικών παιδαγωγών, επιμελήθηκε και δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα εκπαιδευτικών δράσεων, ειδικά διαμορφωμένο για μαθητές δημοτικού όλων των βαθμίδων.

Με όχημα τις κάρτες των Learning Tube, τα παιδιά συμμετέχουν σε γνωστικά, διαδραστικά παιχνίδια, 
ώστε να αποκτήσουν λίγη από την πολύτιμη γνώση του Κόσμου μας! Σκοπός των δράσεων, η ενίσχυση 
της πολυπολιτισμικότητας μέσα από ευχάριστα και πολύ διασκεδαστικά παιχνίδια που απαιτούν ταχύτητα, 
αντίληψη και καλή μνήμη, ώστε οι μαθητές να αντιληφθούν την πολύπλευρη σημασία της επικοινωνίας, 
της γνώσης και της επαφής με διαφορετικούς πολιτισμούς και παραδόσεις.

Τα χαρακτηριστικά των Δράσεων

Γίνονται με την επιμέλεια και συντονίζονται από ειδικούς παιδαγωγούς που φροντίζουν για την 
σωστή εφαρμογή των προγραμμάτων

Αφορούν παιδιά δημοτικού όλων των βαθμίδων και σε αυτές μπορούν να συμμετέχουν κυκλικά
έως και 250 παιδιά

Είναι συνολικής διάρκειας 3 ωρών

Απαιτούν ελάχιστη έως μηδαμινή προετοιμαστία από το σχολείο, τους δασκάλους και
το σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων
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Διαδραστικά Παιχνίδια 
για τη γνώση του Κόσμου! 

Τουρνουά Γνώσης!

Περιλαμβάνει:
- Παιχνίδια ταχύτητας και μνήμης
- Γνωστικές δοκιμασίες παρατηρητικότητας,
   αντίληψης και μνήμης

Περιλαμβάνει:
- Διεξαγωγή Τουρνουά για την ανάδειξη
   των 3 νικητών/τάξη που θα βραβευτούν 
   με το χρυσό μετάλιο γνώσης των Learning Tube
- Aπαιτεί προετοιμασία των μαθητών, 
   τουλάχιστον 15 ημερες πριν την πραγματο-
   ποιήση του τουρνουά

Θεματολογίες που καλύπτονται:
- Οι Σημαίες των Κρατών
- Οι Πρωτεύουσες των Κρατών
- Οι μεγάλες Εφευρέσεις του Κόσμου
- Τα διασημότερα Μνημεία του Κόσμου

Θεματολογίες που καλύπτονται:

- Οι Σημαίες των Κρατών
- Οι Πρωτεύουσες των Κρατών
- Οι μαγέλες Εφευρέσεις του Κόσμου
- Τα διασημότερα Μνημεία του Κόσμου

Δράση Νο1

Δράση Νο2

- Πλήρης υλικοτεχνική υποδομή για την υλοποιήση των παιχνιδιών - δράσεων
- Βεβαιώσεις επιτυχίας για τους μαθητές
- Συντονιστής - Εμψυχωτής Παιδαγωγός
- Μουσική κάλυψη
- 6 ολοκαίνουργια παιχνίδια της σειράς για την βιβλιοθήκη του σχολείου

- Πλήρης υλικοτεχνική υποδομή για την υλοποιήση των παιχνιδιών - δράσεων
- Μετάλια για τους νικητές
- Συντονιστής - Εμψυχωτής Παιδαγωγός
- 6 ολοκαίνουργια παιχνίδια της σειράς για την βιβλιοθήκη του σχολείου

Κόστος: 270€* (+ΦΠΑ)

Κόστος: 270€* (+ΦΠΑ)
Παροχές

*έως 100 παιδιά 

*έως 100 παιδιά 

Η τιμή προσαυξάνεται κατά 120€ (πλέον ΦΠΑ)
έως 100 παιδιά επιπλέον

Η τιμή προσαυξάνεται κατά 80€ (πλέον ΦΠΑ)
έως 100 παιδιά επιπλέον

UBE
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Ηλικίες: Μπορούν να συμμετέχουν όλες οι τάξεις του δημοτικού

Μέγιστος Αριθμός Παιδιών: 250

Διάρκεια: 3 ώρες

Επιμέλεια: Επιστημονικός συνεργάτης της εταιρίας Κ-Τoyz

Υλικοτεχνική Υποδομή: Παρέχεται από τον διοργανωτή 

Παροχές

Ηλικίες: 4η, 5η και 6η δομοτικού

Μέγιστος Αριθμός Παιδιών: 250

Διάρκεια: 3 ώρες

Επιμέλεια: Επιστημονικός συνεργάτης της εταιρίας Κ-Τoyz

Υλικοτεχνική Υποδομή: Παρέχεται από τον διοργανωτή 
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Βιωματικό Παιχνίδι

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
 

HQ: Σαμψούντος 18Β με Ιασωνίδου, 56334
Ελευθέριο Κορδελιό Θεσσαλονίκη.

Τηλ. 2311 209670 | info@ktoyz.gr
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Κωνσταντίνος Τζαγκαράκης κιν. 6934 506.742

HAVING HAVING 
FUN FUN 
TOGETHERTOGETHER

HAVING 
FUN 
TOGETHER

�.learningtube.gr

K-TOYZ 

Learning Tube Games
assembled by hand 
& packaged diligently 
with care.

Eλληνικά Παιχνίδια

 
®Learnign Tube

is a register trademark 
by K-Toyz company 
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