
Το σετ περιέχει ένα μεγάλο παζλ 108 τεμαχίων με ειδικά καρτελάκια 2 όψεων και ένα σετ 
επαναχρησιμοποιούμενων  αυτοκόλλητων με 108 λέξεις.  
Χάρη σε αυτό το σετ, το παιδί εξοικειώνεται με την αγγλική γλώσσα και αναγνωρίζει τη διαφορά 
των γλωσσών, ανακαλύπτωντας ότι υπάρχουν διαφορετικά είδη γλώσσών και ομιλίας από τη 
μητρική τους. Επίσης, οι μεγάλες εικόνες της πόλης επιτρέπουν την εκμάθηση μέσα σε ένα 
συγκεκριμένο περιβάλλον, διευκολύνοντας την κατανόσηη των εννοιών και την απομνημόνευση 
των λέξεων.  

ΚΑΡΤΕΛΑΚΙΑ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΖΛ

Το παιχνίδι βασίζεται σε μια αποδοτική και εγγυημένη μέθοδο, που είναι δομημένη σε 3 στάδια 
και επιτρέπει στο παιδί να αναγνωρίζει τις λέξεις, να εμπλουτίσει το λεξιλόγιό του και να μάθει 
σωστή προφορά.



Τέλος, το παιδί μπορεί να διασκεδάσει φτιάχνοντας το παζλ 108 τεμαχίων και να  
συναρμολογήσει την εικόνα με τις αναρίθμητες λεπτομέρειες. Μπορούμε να εδραιώσουμε την 
εκμάθηση των λέξεων, κολλώντας πάλι τα αυτοκόλλητα στα αντίστοιχα μέρη. Τα παιδιά 
μπορούν να παίξουν ανεξάρτητα ή να καθοδηγηθούν με ερωτήσεις.

Το δεύτερο επίπεδο του παιχνιδιού περιλαμβάνει τη χρήση των επαναχρησιμοποιούμενων 
αυτοκόλλητων. Το παιδί διασκεδάζει, αντιστοιχίζοντας εικόνες με λέξεις σε κάθε καρτελάκι 
(ή σε μια ομάδα καρτελακίων). Μπορούμε πράγματι να δείξουμε ένα καρτελάκι από την 
πλευρά της εικόνας και να ζητήσουμε από το παιδί να βρει τη λέξη ανάμεσα στα διαθέσιμα 
αυτοκόλλητα. Μόλις βρεθεί το σωστό αυτκόλλητο, το παιδί μπορεί να το κολλήσει στον 
αντίστοιχο χώρο κοντά στην εικόνα. Αυτή η φάση του παιχνιδιού αντιπροσωπεύει επίσης μια 
επαλήθευση της εκμάθησης των λέξεων και της σημασίας τους. 

Σε κάθε καρτελάκι του παζλ υπάρχει ένα αντικείμενο με την αγγλική του λέξη. Το παιδί μαθαίνει 
τη λέξη, συσχετίζοντάς τη με την εικονογράφηση. Οι συσχετισμοί επιτρέπουν στο παιδί να 
αναγνωρίζει τη λέξη ως εικόνα με συγκεκριμένο νόημα. Αυτή η πρώτη φάση δραστηριότητας 
μπορεί να πραγματοποιηθεί με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, επιλέγοντας μία ομάδα λέξεων. Οι 
ομάδες λέξεων μπορούν να είναι ξεχωριστές, μέσα στο παζλ, με βάση ένα μέρος του σχεδίου το 
οποίο, στην πραγματικότητα, αντιστοιχεί επίσης σε ένα ακριβές λεξιλογικό πλαίσιο.
Τα καρτελάκια, επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευτικές κάρτες, για να 
παρουσιαστούν στο παιδί μία φορά, προφέροντας το όνομα
του αντικειμένου που απεικονίζεται. 



Εφαρµογή Easy Learning

Η διαδικασία εκμάθησης ολοκληρώνεται με τη διαδραστική εφαρμογή, που έχει σχεδιαστεί 
για να επιτρέψει να μάθετε τη σωστή προφορά των λέξεων που αναφέρονται στο παζλ. Στην 
πραγματικότητα, χάρη στη λειτουργία εκφώνησης, τα παιδιά μπορούν να εκπαιδεύονται για 
να επαναλαμβάνουν τις λέξεις μέχρι να τις προφέρουν σωστά. Με αυτόν τον τρόπο 
ενισχύουν την εκμάθηση, την επέκταση και τη διαφοροποίηση των δεξιοτήτων τους μέσω 
των προφορικών και ηχο-ακουστικών στοιχείων της γλώσσας.




