
Τεχνικές Παράμετροι και Τεχνικές Οδηγίες Χρήσης 

Με την ολοκλήρωση της πληρωμής, λαμβάνετε ένα μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας 
ταχυδρομείο και έναν κωδικό. Με την διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας 
ταχυδρομείου (email) και με αυτόν τον κωδικό συνδέεστε μέσω διαδικτύου στην 
ιστοσελίδα https://eshop.ibrt.gr/ο-άρης-και-η-αράχνη/. Από εκεί κατεβάζετε το 
ηλεκτρονικό παιχνίδι «Ο Άρης και η Αράχνη» στον υπολογιστή σας. Το αρχείο 
είναι περίπου 800 MB. Η διάρκεια λήψης εξαρτάται από την ταχύτητα σύνδεσης 
του υπολογιστή σας στο διαδίκτυο. Μετά τη λήψη του αρχείου, κάνετε διπλό κλικ 
στο αρχείο RickySetup.exe (ή στο RickySetup.pkg για υπολογιστή Mac) και 
ακολουθείτε τις οδηγίες για την εγκατάσταση του παιχνιδιού στον υπολογιστή 
σας. Αφού το εγκαταστήσετε μπορείτε να ξεκινήσετε το παιχνίδι από το αρχικό 
μενού (Windows) ή από το φάκελο των εφαρμογών (Mac). Την πρώτη φορά που 
θα χρησιμοποιήσετε το παιχνίδι θα χρειαστείτε σύνδεση στο διαδίκτυο για να το 
ενεργοποιήσετε. Συμπληρώστε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και τον κωδικό 
σας και κάντε κλικ στο κουμπί ‘continue’. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται έλεγχος 
εάν το παιχνίδι έχει αγοραστεί. 

Το ηλεκτρονικό παιχνίδι «Ο Άρης και η Αράχνη» χρησιμοποιεί το πρόγραμμα 
Adobe Flash Player 9. Η λήψη και η εγκατάσταση του προγράμματος αυτού στον 
υπολογιστή σας γίνεται αυτόματα με την λήψη του αρχείου παιχνιδιού και την 
εγκατάστασή του. Για να ξεκινήσετε το παιχνίδι, κάνετε κλικ στον φάκελο με το 
f.  
 
Μετά από την αρχική εικόνα, όταν ξεκινάει το παιχνίδι, μία σελίδα με 8 
διασκορπισμένα φύλλα εμφανίζεται, τα οποία συμβολίζουν τα οκτώ διαφορετικά 
επίπεδα του παιχνιδιού. Στην αρχή του πρώτου επιπέδου μετά από μία σύντομη 
εισαγωγή, το παιδί καλείται να επιλέξει εάν θέλει ή όχι να βοηθήσει τον Άρη και 
την Λίτσα να αντιμετωπίσουν την Αράχνη. Εάν απαντήσει θετικά, οδηγείται στο 
επίπεδο Ι του παιχνιδιού. 
 
Οι εικόνες (φύλλο, ιστός αράχνης, σημειωματάριο) στο κάτω μέρος της σελίδας 
έχουν τις εξής λειτουργίες: κάνοντας κλικ πάνω στο φύλλο, η αρχική εικόνα με τα 
διασκορπισμένα φύλλα εμφανίζεται, όπου δίνεται η δυνατότητα επιλογής 
επιπέδου. Κάνοντας κλικ πάνω στον ιστό της αράχνης βλέπετε σε ποιο επίπεδο 
βρίσκεστε. Πατώντας πάνω στο σημειωματάριο (μόνο όταν αναβοσβήνει στο 
τέλος των επιπέδων) κάνετε τις εργασίες για τα επίπεδα Ι-ΙV. 
 
Στο τέλος των επιπέδων I, II και III το σημειωματάριο στο κάτω μέρος της 
σελίδας αναβοσβήνει. Κάνοντας κλικ πάνω στο σημειωματάριο, ένα διαδραστικό 
Φύλλο Εργασίας εμφανίζεται. Εάν το παιδί συμπληρώσει το Φύλλο Εργασίας με 
ένα μόνο λάθος, ολοκληρώνει το επίπεδο επιτυχώς και η Σοφή Κουκουβάγια του 
αποκαλύπτει την λέξη-κλειδί για το επόμενο επίπεδο. Κατά την συμπλήρωση των 
απαντήσεων, τα ορθογραφικά λάθη γίνονται δεκτά. Δε χρειάζεται να γραφτεί μία 
ολόκληρη πρόταση, μία λέξη (ουσιαστικό ή επίθετο) αρκεί.  
 

https://eshop.ibrt.gr/%ce%bf-%ce%ac%cf%81%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%87%ce%bd%ce%b7/


Για την άσκηση «Μπορείς να σκεφτείς κάποιο άλλο παρατσούκλι;» όλοι οι 
συνδυασμοί γραμμάτων γίνονται δεκτοί. 
 
Στην συμπλήρωση του Χάρτη των Καταναγκασμών στο επίπεδο IV ενδέχεται να 
χρειαστεί, ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, να επιλέξετε με το 
ποντίκι τον αντίστοιχο αριθμό αντί να τον πληκτρολογήσετε. Αν το παιδί 
επιθυμεί να συμπληρώσει τον δικό του Χάρτη των Καταναγκασμών στον 
υπολογιστή, υπάρχει όριο 4 σειρών στον χώρο του κειμένου για να εισάγει κάθε 
καταναγκασμό. 
 
Από το επίπεδο V και μετά, οι εργασίες για το σπίτι αφορούν ασκήσεις έκθεσης. 
Ο θεραπευτής, σε συνεργασία με τους γονείς, καθορίζει εάν το παιδί έχει 
ολοκληρώσει ικανοποιητικά την εργασία του. Για το λόγο αυτό, στην αρχή του 
επιπέδου V εμφανίζεται η ερώτηση «Έχεις ολοκληρώσει τις ασκήσεις σου;». Εάν 
ο θεραπευτής κάνει κλικ πάνω στην απάντηση “Ναι”, η Σοφή Κουκουβάγια 
αποκαλύπτει την επόμενη λέξη- κλειδί. 
 
Από το επίπεδο V και μετά, το τετράφυλλο τριφύλλι εμφανίζεται σε διάφορα 
σημεία του παιχνιδιού. Το παιδί πρέπει να επιλέξει ποιο από τα τέσσερα 
μηνύματα-στρατηγικές του τριφυλλιού ταιριάζει καλύτερα σε κάθε περίσταση. 
Όταν το παιδί επιλέξει σωστά κάνοντας κλικ πάνω στο σωστό φύλλο του 
τετράφυλλου τριφυλλιού, το παιχνίδι συνεχίζει. Για να παγιωθούν οι στρατηγικές 
βοήθειας που το τετράφυλλο τριφύλλι αναπαριστά, μπορείτε να βρείτε δύο 
Φύλλα Εργασίας με το τετράφυλλο τριφύλλι επιλέγοντας «Θεραπευτικά Υλικά» 
από το Menu. Στο ένα φύλλο εργασίας τα μηνύματα-στρατηγικές 
περιλαμβάνονται, ενώ το άλλο φύλλο εργασίας είναι κενό. Μπορείτε να 
εκτυπώσετε όποιο φύλλο εργασίας επιθυμείτε και να το δώσετε στο παιδί για να 
το συμπληρώσει ή/και για να το χρωματίσει ή για να το διακοσμήσει, όπως 
επιθυμεί. 
 
Στο επίπεδο VIII,  ένας μικρός πάπυρος εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης, 
αντί του σημειωματάριου. Αυτός ο πάπυρος συμβολίζει το Πιστοποιητικό που 
λαμβάνουν ο Άρης και η Λίτσα από τη Σοφή Κουκουβάγια. Όταν ο πάπυρος 
αρχίσει να αναβοσβήνει στο τέλος του επιπέδου αυτού, ο θεραπευτής μπορεί να 
εκτυπώσει το Πιστοποιητικό . Όλα τα θεραπευτικά εργαλεία (ο Χάρτης των 
Καταναγκασμών, το Πιστοποιητικό και το Τετράφυλλο Τριφύλλι) υπάρχουν 
επίσης στην ιστοσελίδα του παιχνιδιού και μπορείτε να τα εκτυπώσετε από εκεί . 
 
Δεν χρειάζεται να αποθηκεύσετε δεδομένα του παιδιού στον σκληρό σας δίσκο. 


