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Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω

www.iscool.gr/apps

Λίγα λόγια για τo APP της σειράς:

Η ψηφιακή εφαρµογή Smart Kids της iSCOOL αποτελεί µία σύγχρονη εκπαιδευτική 
πρόταση, η οποία παρουσιάζει µε µοναδικό τρόπο, τον κόσµο της γνώσης στα µικρά 
παιδιά προσχολικής ηλικίας. Παζλ, ζωγραφική, χρώµατα, σχήµατα, µοτίβα, αριθµοί, 
γράµµατα, διαφορές, παιχνίδια, όλα στην οθόνη, σε ένα διαδραστικό και ευχάριστο 
περιβάλλον, κατάλληλα µελετηµένο για τη δηµιουργικότητα των µικρών µας φίλων.
Ειδικά σχεδιασµένη για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, ώστε να είναι ένα δηµιουργικό 
και ταυτόχρονα εκπαιδευτικό παιχνίδι, µε το οποίο το παιδί εξερευνά τις σωστές λύσεις 
και µόνον, χωρίς να δίνεται η δυνατότητα λάθους. 
Σε συνδυασµό µε την έντυπη έκδοση, η συνολική πρόταση προσφέρει ένα ελκυστικό, 
πολύχρωµο και ονειρικό περιβάλλον, για την πρώτη γνωριµία των παιδιών στον κόσµο 
της γνώσης!
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Το βιβλίο μου

έχει APP



Για να κάνετε λήψη
του app, μπείτε:
www.iscool.gr/app200
και κατεβάστε
το app που
αντιστοιχεί
στο εξώφυλλο
του βιβλίου σας!

Επιλέγετε το app, που αντιστοιχεί στο 
εξώφυλλο του βιβλίου σας.
Επιλέγετε το λειτουργικό της συσκευής που 
θέλετε να εγκαταστήσετε το app (iOS - Android - 
Windows). Κατεβάζετε δωρεάν την εφαρµογή στη 
συσκευή σας. 
Κατά την εκκίνηση της εφαρµογής, θα σας 
ζητηθεί ο κωδικός ενεργοποίησης που 
εµπεριέχεται στη σελίδα αυτή.
Ενεργοποιήστε την πρόσβαση στην εφαρµογή µε 
τον Κωδικό Ενεργοποίησης.
Ο κωδικός αυτός µπορεί να χρησιµοποιηθεί µέχρι 
και σε 2 συσκευές.
Προσοχή: Αυτό το εκπαιδευτικό περιεχόµενο 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε λειτουργικά 
συστήµατα Android (ελάχιστες απαιτήσεις έκδοση 
Marshmallow 6.0.1 και νεότερη έκδοση), iOS 
(ελάχιστες απαιτήσεις έκδοση 10.3 και νεότερη 
έκδοση) και Windows (Windows 7 και νεότερη 
έκδοση). 
Για την ενεργοποίηση της εφαρµογής την πρώτη 
φορά που σας ζητούνται οι κωδικοί, απαιτείται να 
είστε συνδεδεµένοι στο διαδίκτυο.

1.

2.

3.

4.

Το κάθε βιβλίο έχει

το δικό του APP

Αυτός είναι
ο κωδικός σου:
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Α aΚύκλωσε όλα 
τα «Α,α», για να 
µε βοηθήσεις 
να βγω από τον 
λαβύρινθο!

Ποιες λέξεις ξεκινάνε µε «Α,α»; 

Είμαι η Άννα,
η αλεπουδίτσα
και μαθαίνω το.. 

ΑΛΦΑAa

αεροπλάνο
αστροναύτης

µήλο

ανανάς

άγκυρα

βιβλίο

αχλάδι
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Είμαι
η... πιο όμορφη

ΑΓΕΛΑΔΑ!

Αν γράψω το «Α»
σε όλα τα κενά,
θα εµφανιστεί η εποχή
που τρώµε παγωτά!  

Ποια είναι η σωστή σκιά; 

Είμαι
η... πιο όμορφη

ΑΓΕΛΑΔΑ!

Χρωµατίζω τους αστερίες, µε τα χρώµατα
που βλέπω στα µολυβάκια!
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Bβ
ΒΗΤΑ

βελανίδι

βάτραχος

βάζο

βαλίτσα

βιβλίο

βιολί καρπούζι

Η βασίλισσα Βερόνικα, ψάχνει το κάστρο των Ιπποτών.
Κυκλώνω όλα τα «Β,β»,

για να της δείξω τον κρυφό δρόµο! 

Στο βασίλειό µου βλέπω πολλές εικόνες,
αλλά ποιες από αυτές ξεκινάνε από «Β,β»; Πάω να τις κυκλώσω! 

Το βασίλειό μου!
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Ψάχνω ένα... ΒΕΛΑΝΙΔΙ

Ένα βουνό

Βρίσκω 5 Διαφορές

είναι ...
  διαφορετικό!
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Ποιες λεξούλες... ΕΧΟΥΝ «Γ»;

Με μία γοργόνα
ΒΡΙΣΚΩ 5 ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Γγ
ΓΑΜΑ

Γυαλιά

Γαϊδουράκι

ΚαπέλοΓάντια

Γλάρος

Γόµα
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νιώθει μοναξιά!
ΜΙΑ ΓΑΡΙΔΑ
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Όλες οι γαρίδες είναι ζευγαράκια εκτός από µία.
Πρέπει να τη βρω και να την κυκλώσω!

Ενώνω τα ίδια γραµµατάκια, µεγάλα και µικρά!



Είμαι ο Δημήτρης
και ταξιδεύω
στο διάστημα!

∆είξε µου
τον δρόµο,
για να βρω 
τον ∆ηµήτρη! 

ΔΕΛΤΑ

Δδ

δάσος

δέντρο δελφίνι

δώρο

δεινόσαυρος

καράβι
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Ποιες λέξεις ξεκινάνε µε «∆,δ»; 



Η συνέχεια στο
βιβλιοπωλείο σας!
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Με όΝΕΙΡΑ 
για την
επόµενη γενιά

Μοναδικά εµπνευσµένο και 
σχεδιασµένο!

Αναπτύχθηκε από την 
εκπαιδευτική οµάδα της 

iSCOOL, µε αφοσίωση και 
φιλοδοξίες για την επόµενη 

Ελληνική γενιά του “αύριο”... 

Το κάθε βιβλίο της σειράς περιλαµβάνει τη δική του εκπαιδευτική 
εφαρµογή σντίστοιχη µε την ύλη της έντυπης έκδοσης



Στην ISCOOL 
πιστεύουµε ότι η 
αποδοτική 
εκπαίδευση θέλει 
κέφι, χρώµα και 
φαντασία. 

Θέλουµε να 
προσφέρουµε το 
καλύτερο για το 
µέλλον των 
παιδιών µας! 

Πιστεύουµε ότι
οι εκδόσεις µας 
αξίζουν να έχουν 
τον χώρο τους
σε κάθε παιδική 
βιβλιοθήκη.

Περιλαµβάνει
Εκπαιδευτική Εφαρµογή για

Windows | iOS | AndroidΑPP +

Για όλες τις συσκευές
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Σχεδιάζουµε το “ΑΛΦΑ”Σχεδιάζουµε το “Υ”,”υ”;



ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΟΥ ΘΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!


