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Chat noir 

• Chat noir 
(http://www.gamedesign.jp
/flash/chatnoir/chatnoir.ht
ml ) 

 

• Σκοπόσ του παιχνιδιοφ είναι 
να παγιδεφςει ο παίχτθσ τθ 
γάτα, κάνοντασ κλικ ςτα 
πράςινα κυκλάκια. Όμωσ με 
κάκε κλικ, θ γάτα κάνει 
κίνθςθ για να ξεφφγει, 
γεγονόσ που δυςκολεφει τα 
πράγματα. 

http://www.gamedesign.jp/flash/chatnoir/chatnoir.html
http://www.gamedesign.jp/flash/chatnoir/chatnoir.html
http://www.gamedesign.jp/flash/chatnoir/chatnoir.html


Computer vocabulary 

• Computer vocabulary 
(http://www.abcya.com/c
omputer_vocabulary.htm) 
 

• Σκοπόσ του παιχνιδιοφ 
είναι να ανιχνεφςει ο 
παίκτθσ ςτο δωμάτιο 
αντικείμενα που ζχουν 
ςχζςθ με υπολογιςτζσ και 
τεχνολογία, και του 
ηθτοφνται ςτο κάτω 
μζροσ τθσ οκόνθσ. 

http://www.abcya.com/computer_vocabulary.htm
http://www.abcya.com/computer_vocabulary.htm


Towers of Hanoi 

• Towers of Hanoi 
(http://www.novelgames.co
m/flashgames/game.php?id
=31 ) 
 

• Σκοπόσ του παιχνιδιοφ είναι 
να μεταφζρει ο παίχτθσ 
όλουσ τουσ δίςκουσ από τθν 
1θ ςτθν 3θ ςτιλθ. Πρζπει να 
μεταφζρεται μόνο ζνασ 
δίςκοσ τθ φορά, δεδομζνου 
ότι δεν επιτρζπεται να 
τοποκετθκεί πάνω ςε δίςκο 
μικρότερθσ διαμζτρου. 

http://www.novelgames.com/flashgames/game.php?id=31
http://www.novelgames.com/flashgames/game.php?id=31
http://www.novelgames.com/flashgames/game.php?id=31


Rubik’s snake 

• Rubik’s snake 
(http://www.novelgames.
com/flashgames/game.ph
p?id=224)  

 

• Σκοπόσ του παιχνιδιοφ 
είναι να αναπαραχκεί το 
ςχιμα άνω αριςτερά, 
λυγίηοντασ κατάλλθλα το 
«φίδι» που ζχουμε ςτθ 
διάκεςι μασ. 

http://www.novelgames.com/flashgames/game.php?id=224
http://www.novelgames.com/flashgames/game.php?id=224
http://www.novelgames.com/flashgames/game.php?id=224


Rubik’s cube 

• Rubik’s cube 
(http://www.novelgames.
com/flashgames/game.ph
p?id=129)  
 

• Σκοπόσ του παιχνιδιοφ 
είναι να περιςτραφοφν οι 
γραμμζσ και οι ςτιλεσ 
των εδρών του κφβου, 
οφτωσ ώςτε κάκε ζδρα να 
αποτελείται από ζνα και 
μόνο χρώμα. 

http://www.novelgames.com/flashgames/game.php?id=129
http://www.novelgames.com/flashgames/game.php?id=129
http://www.novelgames.com/flashgames/game.php?id=129


Integrated circuits 

• Integrated circuit 
(http://www.nobelprize.org/e
ducational/physics/integrated
_circuit/) 
 

•  Σε αυτό το παιχνίδι 
πραγματοποιείται περιιγθςθ 
ςε ζνα εικονικό μουςείο για 
τα ολοκλθρωμζνα κυκλώματα 
(chips), όπου ο παίχτθσ μπορεί 
να αλλθλεπιδράςει με τα 
εκκζματα και τουσ 
παρευριςκόμενουσ με 
διάφορουσ τρόπουσ. 

http://www.nobelprize.org/educational/physics/integrated_circuit/
http://www.nobelprize.org/educational/physics/integrated_circuit/
http://www.nobelprize.org/educational/physics/integrated_circuit/
http://www.nobelprize.org/educational/physics/integrated_circuit/


Invar® & steel alloys 

• Invar® & Steel alloys 
(http://www.nobelprize.org/
educational/physics/steel/) 
 

• Στο παιχνίδι ο παίκτθσ 
πειραματίηεται με κράματα 
χάλυβα. Σκοπόσ του 
παιχνιδιοφ είναι να βρεκεί το 
κράμα που ταιριάηει 
περιςςότερο ςτο ηθτοφμενο 
προϊόν, να «αναμιχκοφν» τα 
ςυςτατικά, και τζλοσ να 
χρθςιμοποιθκοφν όςο 
περιςςότερα καλοφπια 
γίνεται ςτο μείγμα. 

http://www.nobelprize.org/educational/physics/steel/
http://www.nobelprize.org/educational/physics/steel/


Laser challenge 

• Laser challenge 
(http://www.nobelprize.org/e
ducational/physics/laser/) 
 

• Σκοπόσ του παιχνιδιοφ είναι 
να ςυλλζξει ο παίχτθσ 
πόντουσ, cd, φαγθτά κι 
αςτεράκια. Στο τζλοσ του κάκε 
επιπζδου ο παίκτθσ εκτελεί 
μια εργαςία που ζχει ςχζςθ με 
τα laser, π.χ. καλείται να κάνει 
μετριςεισ, ι να 
πραγματοποιιςει οφκαλμικι 
εγχείριςθ με laser. 

http://www.nobelprize.org/educational/physics/laser/
http://www.nobelprize.org/educational/physics/laser/
http://www.nobelprize.org/educational/physics/laser/


Heating plastics 

• Heating plastics 
(http://www.nobelprize.o
rg/educational/chemistry
/plastics/) 
 

• Σκοπόσ του παιχνιδιοφ 
είναι να κερμάνει ο 
παίχτθσ τα πλαςτικά 
αντικείμενα και να 
μπορεί να εξθγιςει για 
ποιο λόγο κάποια από 
αυτά λιώνουν και κάποια 
άλλα όχι. 
 
 

http://www.nobelprize.org/educational/chemistry/plastics/
http://www.nobelprize.org/educational/chemistry/plastics/
http://www.nobelprize.org/educational/chemistry/plastics/


Eye of the donkey 

• Eye of the donkey 
(http://www.nobelprize.org/educ
ational/chemistry/pcr/) 
 

• Στο εν λόγω παιχνίδι ζχει κλαπεί   
ζνα διαμάντι από ζνα μουςείο. 
Σκοπόσ είναι να ςυλλζξει ο 
παίκτθσ υλικό DNA από τον τόπο 
του εγκλιματοσ για να 
αποφανκεί εάν οι φποπτοι είναι 
πράγματι οι κλζφτεσ. Αυτό κα 
πραγματοποιθκεί 
χρθςιμοποιώντασ τισ βαςικζσ 
αρχζσ τθσ μεκόδου PCR 
(Polymerase Chain Reaction – 
Αλυςιδωτι Αντίδραςθ 
Πολυμεράςθσ) 

http://www.nobelprize.org/educational/chemistry/pcr/
http://www.nobelprize.org/educational/chemistry/pcr/


The blood typing game 

• The blood typing game 
(http://www.nobelprize.o
rg/educational/medicine/
bloodtypinggame/) 
 

•  Το παιχνίδι αφορά τισ 
ομάδεσ αίματοσ. Σκοπόσ 
είναι να βρει ο παίχτθσ 
τθσ ομάδα αίματοσ του 
αςκενι, και ςτθ ςυνζχεια 
να πραγματοποιιςει 
ςωςτά τθ μετάγγιςθ. 

http://www.nobelprize.org/educational/medicine/bloodtypinggame/
http://www.nobelprize.org/educational/medicine/bloodtypinggame/
http://www.nobelprize.org/educational/medicine/bloodtypinggame/


Control of the cell cycle 

• Control of the cell cycle 
(http://www.nobelprize
.org/educational/medici
ne/2001/) 

 

• Σκοπόσ του παιχνιδιοφ 
είναι να εξοικειωκεί ο 
παίχτθσ με τισ φάςεισ 
του κυτταρικοφ κφκλου.  

http://www.nobelprize.org/educational/medicine/2001/
http://www.nobelprize.org/educational/medicine/2001/
http://www.nobelprize.org/educational/medicine/2001/


The diabetic dog game 

• The diabetic dog game 
(http://www.nobelprize
.org/educational/medici
ne/insulin/) 

 

• Στο παιχνίδι αυτό, ο 
παίκτθσ καλείται να 
φροντίςει ςωςτά το 
διαβθτικό ςκυλάκι.  

http://www.nobelprize.org/educational/medicine/insulin/
http://www.nobelprize.org/educational/medicine/insulin/
http://www.nobelprize.org/educational/medicine/insulin/


DNA – The double Helix 

• DNA – The double Helix 
(http://www.nobelprize.o
rg/educational/medicine/
dna_double_helix/) 
 

• Σκοπόσ του παιχνιδιοφ 
είναι να ςυμπλθρώςει ο 
παίχτθσ ςωςτά ζνα διπλό 
μόριο DNA, και ςτθ 
ςυνζχεια να βρει ςε 
ποιόν οργανιςμό 
αντιςτοιχεί. 

http://www.nobelprize.org/educational/medicine/dna_double_helix/
http://www.nobelprize.org/educational/medicine/dna_double_helix/
http://www.nobelprize.org/educational/medicine/dna_double_helix/


The ear pages 

• The ear pages 
(http://www.nobelprize.org/e
ducational/medicine/ear/gam
e/index.html) 
 

• Η τοποκεςία αυτι περιζχει 
αλλθλεπιδραςτικό 
εκπαιδευτικό υλικό που 
ςχετίηεται με το ανκρώπινο 
αυτί και τον Georg von Békésy, 
που πιρε νόμπελ για τθν 
απόδειξθ ότι ο κοχλίασ του 
αυτιοφ αποτελεί αναλυτι 
ςυχνοτιτων.  

http://www.nobelprize.org/educational/medicine/ear/game/index.html
http://www.nobelprize.org/educational/medicine/ear/game/index.html
http://www.nobelprize.org/educational/medicine/ear/game/index.html


Immune responses 

• Immune responses 
(http://www.nobelprize.org/e
ducational/medicine/immuner
esponses/) 
 

• Η τοποκεςία αυτι αφορά 
διαφορετικά κζματα ςχετικά 
με το ανκρώπινο 
ανοςοποιθτικό ςφςτθμα 
(αντιςώματα, φαγοκφτταρα, 
ομάδεσ αίματοσ, 
αναφυλακτικό ςοκ, δερματικά 
μοςχεφματα,  Τ-
λεμφοκφτταρα) 

http://www.nobelprize.org/educational/medicine/immuneresponses/
http://www.nobelprize.org/educational/medicine/immuneresponses/
http://www.nobelprize.org/educational/medicine/immuneresponses/


Pavlov’s dog 

• Pavlov’s dog 
(http://www.nobelprize.o
rg/educational/medicine/
pavlov/) 

 

• Σκοπόσ του παιχνιδιοφ 
είναι θ εξοικείωςθ με τθν 
ζννοια των εξαρτθμζνων 
αντανακλαςτικών και το 
ςχετικό πείραμα του Ivan 
Pavlov. 

http://www.nobelprize.org/educational/medicine/pavlov/
http://www.nobelprize.org/educational/medicine/pavlov/
http://www.nobelprize.org/educational/medicine/pavlov/


Tuberculosis – Experiments and 
discoveries 

• Tuberculosis – Experiments 
and discoveries 
(http://www.nobelprize.org
/educational/medicine/tube
rculosis/) 

 

• Σκοπόσ του παιχνιδιοφ είναι 
θ χριςθ των κλαςςικών 
μεκόδων  του Koch, οι 
οποίεσ χρθςιμοποιοφνται 
για να ανιχνευκεί εάν ζνα 
ςυγκεκριμζνο βακτιριο 
προκαλεί μια αςκζνεια. 

http://www.nobelprize.org/educational/medicine/tuberculosis/
http://www.nobelprize.org/educational/medicine/tuberculosis/
http://www.nobelprize.org/educational/medicine/tuberculosis/


Rotate puzzle 

• Rotate puzzle 
(http://www.novelgames.
com/flashgames/game.ph
p?id=52) 
 

• Στόχοσ του παιχνιδιοφ 
είναι να επαναφζρει ο 
παίχτθσ τθν εικόνα ςτθν 
κανονικι τθσ μορφι. 
Πρζπει να ςθμειωκεί ότι 
όταν μετακινείται ζνα 
κομμάτι, επθρεάηονται 
άλλα τρία. 

http://www.novelgames.com/flashgames/game.php?id=52
http://www.novelgames.com/flashgames/game.php?id=52
http://www.novelgames.com/flashgames/game.php?id=52


Name the countries of the world 

• Name the countries of the 
world 
(http://www.sporcle.com/g
ames/g/world) 
 

• Σκοπόσ του παιχνιδιοφ είναι 
να πλθκτρολογιςει ο 
χριςτθσ όςα περιςςότερα 
ονόματα χωρών του 
κόςμου μπορεί, μζςα ςε 
15’. Στουσ υπερςφνδεςμουσ 
από κάτω υπάρχει το ίδιο 
παιχνίδι, αλλά για κάκε 
ιπειρο αυτι τθ φορά. 

http://www.sporcle.com/games/g/world
http://www.sporcle.com/games/g/world


The scale of the universe 

• The scale of the universe 
(http://scaleofuniverse.co
m/) 
 

• Στθ ςυγκεκριμζνθ 
ιςτοςελίδα ο χριςτθσ 
μπορεί να πλοθγθκεί με  
zoom in, zoom out, και να 
δεί τθ ςχζςθ μεταξφ 
διαφορετικών μεγεκών 
που απαντώνται ςτο 
ςφμπαν. 

http://scaleofuniverse.com/
http://scaleofuniverse.com/

