
Η μαγεία
του

παιχνιδιού!

Τα Public εισάγουν
έναν νέο, καινοτόμο 

τρόπο επιλογής παιχνιδιών,
σε συνεργασία με τη

Gordon Hellas, τον διεθνώς 
αναγνωρισμένο οργανισμό 

που εστιάζει στη βελτίωση των 
ανθρώπινων σχέσεων.

Τα Public σας βοηθούν
να επιλέξετε το κατάλληλο

για την ηλικία,
αλλά και τα ενδιαφέροντα 

του παιδιού σας!

Ελάτε να επιλέξουμε 
μαζί το κατάλληλο 

παιχνίδι
ανάμεσα σε αμέτρητες, 

πολύχρωμες,
ελκυστικές προτάσεις!

Το παιχνίδι αποτελεί 
το πρώτο

και πιο ισχυρό 
εργαλείο μάθησης,

την πιο φυσική «γλώσσα» 
για να εξωτερικεύσει σκέψεις 

και συναισθήματα,
να πειραματιστεί και να 

διασκεδάσει.

Κάθε παιδί μπορεί να αναπτύξει 
όλες τις ευφυΐες του!

Με το σύστημα
«το παιχνίδι… αλλιώς!» 

κάθε παιδί έχει την ευκαιρία να βρει 
την κλίση του και να καλλιεργήσει 

τις ικανότητες του!

µόνο
στα

Ανακαλύψτε τις
ευφυΐες των παιδιών
μέσα από το
κατάλληλο παιχνίδι!

το παιχνίδι 
...αλλιώς!

Το έντυπο που θα αλλάξει 
για πάντα
τον τρόπο που επιλέγετε
παιχνίδια!

53 καταστήματα

Αναζητήστε
τις ευφυΐες που

αναπτύσσει κάθε παιχνίδι στο

public.gr/talent
και επιλέξτε

το κατάλληλο μέσα από
αμέτρητες προτάσεις!
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Ας ανακαλύψουμε μαζί τα παιχνίδια που 
θα ξετυλίξουν τις υπέροχες, μικρές τους 

προσωπικότητες!

Τα παιδιά μας έχουν ξεχωριστές δεξιότητες,
επιθυμίες και ταλέντα! Έτσι και τα παιχνίδια τους θα πρέπει 

να είναι εξίσου ιδιαίτερα και μοναδικά.

Λεκτική/Γλωσσική ευφυΐα
Η ικανότητα να αναλύουμε 

πληροφορίες, να εκφραζόμαστε λεκτικά
και να κατανοούμε έννοιες.

Μαθηματική/Λογική ευφυΐα
Η άνεση στη χρήση των αριθμών,

στην ανάπτυξη λογικών επιχειρημάτων 
και στην αντίληψη λογικών σχέσεων 
ανάμεσα σε αντικείμενα και σύμβολα.

Διαπροσωπική ευφυΐα
Η κοινωνική άνεση και η ικανότητα
να κατανοούμε τους ανθρώπους και

να συνεργαζόμαστε μαζί τους.

Μουσική ευφυΐα
Η ικανότητα να αντιλαμβανόμαστε 

τις ιδιαίτερες ποιότητες της μουσικής, 
όπως τον ρυθμό, τον τόνο, το μέτρο,
τη μελωδία και το ηχόχρωμα (χροιά). 

Χωρική/Οπτική ευφυΐα
Η οξεία αντίληψη του χώρου 

και των αναλογιών, η ικανότητα 
προσανατολισμού και νοερής 
αναπαράστασης ή απεικόνισης 

αντικειμένων σε δύο ή τρεις διαστάσεις.

Ενδοπροσωπική ευφυΐα
Είναι η ικανότητα για αυτογνωσία, 

αναγνώριση και κατανόηση
του εσωτερικού μας κόσμου

και η έκφραση αυτής της γνώσης
στη συμπεριφορά.

Ήξερες ότι…
 τα παζλ, τα βιβλία και οι φιγούρες 
αναπτύσσουν τη φαντασία των παιδιών 

και τους προσφέρουν καλύτερη 
κατανόηση του εαυτού τους, αλλά και 

του κόσμου γύρω τους!

Ήξερες ότι…
οι πλαστελίνες και οι τρισδιάστατες 

κατασκευές καλλιεργούν την 
ικανότητα αναπαράστασης, 

προσανατολισμού, αλλά και τη 
δημιουργικότητα των παιδιών!

Ήξερες ότι…
τα επιτραπέζια ερωτοαπαντήσεων και τα 

λούτρινα κουκλάκια με φράσεις βοηθούν 
τα παιδιά στην απομνημόνευση, στην 

ανάγνωση, αλλά και στην αφήγηση ιστοριών!

Ήξερες ότι…
τα επιτραπέζια μυστηρίου, τα πειράματα και 
τα παιχνίδια με γρίφους ενθαρρύνουν 

την εξοικείωση των παιδιών με τις 
πράξεις και τους αριθμούς!

Ήξερες ότι…
οι κουδουνίστρες, τα παιχνίδια 

παντομίμας και οι μπάλες βοηθούν 
τα παιδιά να μαθαίνουν και να 

εξελίσσονται χρησιμοποιώντας το 
σώμα τους!

Ήξερες ότι…
η ανάγκη των παιδιών

για αλληλεπίδραση και συνεργασία 
ικανοποιείται από τα επιτραπέζια, τις 

κούκλες και τα ομαδικά παιχνίδια!

Ήξερες ότι…
τα μικρά θερμοκήπια και τα πλανητάρια 

ευνοούν την παρατήρηση του περιβάλλοντος, 
των ζώων και των φυσικών φαινομένων από 

τους μικρούς εξερευνητές μας!

Ήξερες ότι…
τα λούτρινα κουκλάκια με ήχους και 
φυσικά όλα τα μουσικά όργανα 

προσφέρουν, εκτός από ψυχαγωγία, 
καλύτερη κατανόηση της μουσικής 

και των μοτίβων της!

Σωματική ευφυΐα
Η ικανότητα να χρησιμοποιούμε 

αρμονικά και συνδυασμένα
τις κινητικές μας δεξιότητες σε 

οποιαδήποτε φυσική δραστηριότητα.

Περιβαλλοντική ευφυΐα
Η ικανότητά μας να διακρίνουμε

τα διαφορετικά στοιχεία της φύσης,
όπως φυτά, ζώα, ακόμα και καιρικά φαινόμενα.

Στα Public σε συνεργασία με την
Gordon Hellas, κατηγοριοποιήσαμε 
τα παιχνίδια μας βάσει της θεωρίας του 

αναγνωρισμένου ψυχολόγου
Dr. Howard Gardner, σύμφωνα με την οποία 

κάθε άτομο διαθέτει
8 ανεξάρτητους και

στενά συνδεδεμένους
τύπους ευφυΐας.

Οι τύποι αυτοί συνδυάζονται σε κάθε άτομο 
με μοναδικό τρόπο, αναδεικνύοντας τις 
ικανότητές του σε διαφορετικούς τομείς.
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