
 

 

Software Activities για Δ’ τάξη από Εκπαιδευτικά Λογισμικά Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

Ελλάδας (Διαθέσιμο  δωρεάν για εγκατάσταση σε οποιονδήποτε Ηλεκτρονικό 

Υπολογιστή) 

 

Στην προσπάθειά μας να κρατήσουν τα παιδιά όσον το δυνατόν περισσότερη επαφή με τα 

διάφορα σχολικά αντικείμενα, η ομάδα Αγγλικών Δημοτικής έχει ετοιμάσει κάποιες 

εισηγήσεις για ηλεκτρονικά παιχνίδια με τα οποία μπορούν να ασχοληθούν τα παιδιά στα 

Αγγλικά. Τα παιχνίδια αυτά είναι ευχάριστα και διασκεδαστικά και ταυτόχρονα σχετίζονται 

με τις θεματικές ενότητες και τις γλωσσικές δομές που διδάσκουμε στο Δημοτικό Σχολείο στο 

μάθημα των Αγγλικών.  

Πιο κάτω θα βρείτε τα links για τα παιχνίδια. Παρ’ όλο που αναφέρονται σε συγκεκριμένες 

τάξεις, τα παιδιά ανάλογα με το επίπεδό τους μπορούν να ασχοληθούν και με παιχνίδια που 

περιλαμβάνονται στο υλικό άλλης τάξης. Πιο κάτω περιλαμβάνονται επίσης συγκεκριμένες 

εισηγήσεις για παιχνίδια που μπορούν να συσχετισθούν με ενότητες που διδάσκουμε στο 

σχολείο σε κάθε τάξη. 

 

Καλή συνέχεια! 

Ομάδα Αγγλικών Δημοτικής 

 

Εκπαιδευτικά Λογισμικά Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Ελλάδας  

Τίτλος λογισμικού: Αγγλικά Δ’ – Ε’ Δημοτικού 

https://paf.dias.ac.cy/main/ekpaudeutiko_yliko/dimotiko-agglika-D-

E/d17/cd/startup.html 

 

Τίτλος λογισμικού: Αγγλικά Στ’ Δημοτικού 

https://paf.dias.ac.cy/main/ekpaudeutiko_yliko/dimotiko-agglika-

ST/d18/cd/Startup.html  
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ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ: 

Τα παιδιά της Δ’ τάξης μπορούν να ασχοληθούν με τα πιο κάτω που σχετίζονται με 

συγκεκριμένες ενότητες από τα βιβλία τους: 

 

Unit 2 

• Τίτλος λογισμικού: Αγγλικά Στ’ Δημοτικού- shopping center-send an e-mail now 

Unit 4 

• Τίτλος λογισμικού: Αγγλικά Δ’ – Ε’ Δημοτικού-Party-Let’s make new friends 

Unit 6 

• Τίτλος λογισμικού: Αγγλικά Δ’ – Ε’ Δημοτικού -Extras-Word Search-Places of a 

house 

• Τίτλος λογισμικού: Αγγλικά Δ’ – Ε’ Δημοτικού -Home-Let’s make a home 

• Τίτλος λογισμικού: Αγγλικά Στ’ Δημοτικού -Space House-Cat Robot 

Unit 5 

• Τίτλος λογισμικού: Αγγλικά Δ’ – Ε’ Δημοτικού -Toy store (additional material)-level 

1-Memory game-food 

• Τίτλος λογισμικού: Αγγλικά Δ’ – Ε’ Δημοτικού -Toy store (additional material)-level 

2-Crossword-food 

• Τίτλος λογισμικού: Αγγλικά Δ’ – Ε’ Δημοτικού -Supermarket-Let’s go shopping 

 

Unit 8  

• Τίτλος λογισμικού: Αγγλικά Δ’ – Ε’ Δημοτικού -Toy store (additional material)-level 

1-Memory game-food 

• Τίτλος λογισμικού: Αγγλικά Δ’ – Ε’ Δημοτικού -Toy store (additional material)-level 

2-Crossword-food 

• Τίτλος λογισμικού: Αγγλικά Δ’ – Ε’ Δημοτικού -Supermarket-Let’s go shopping 

• Τίτλος λογισμικού: Αγγλικά Δ’ – Ε’ Δημοτικού -Supermarket-Let’s order 

 

Unit 15 

• Τίτλος λογισμικού: Αγγλικά Δ’ – Ε’ Δημοτικού -Toy Store-level 2-odd one out-

clothing 

• Τίτλος λογισμικού: Αγγλικά Δ’ – Ε’ Δημοτικού -Home-Let’s get dressed 

 



 

 

Unit 19 

• Τίτλος λογισμικού: Αγγλικά Δ’ – Ε’ Δημοτικού -Toy store-Level 1-Memory game-

Geography 

 

Unit 20 

• Τίτλος λογισμικού: Αγγλικά Δ’ – Ε’ Δημοτικού-Extras-Word search-Months 

• Τίτλος λογισμικού: Αγγλικά Δ’ – Ε’ Δημοτικού -Home-Let’s play basketball 

• Τίτλος λογισμικού: Αγγλικά Δ’ – Ε’ Δημοτικού -Home-What’s the weather like? 

 

 


