
Σκέφτομαι Μαθηματικά

1,2,3...

Παίζω και Μαθαίνω! Γνωρίζω τους πρώτους µου αριθµούς
και αναπτύσσω θεµελιώδεις µαθηµατικές δεξιότητες.



Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω
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Αγαπητοί γονείς,
στην iSCOOL δηµιουργούµε βιβλία µε γνώση, έµπνευση και χρώµα!

Η προσχολική µας σειρά, “365 µέρες στο Προνήπιο” αναπτύχθηκε από 

την εκπαιδευτική µας οµάδα µε έξυπνες ασκήσεις και δραστηριότητες, 

ειδικά σχεδιασµένες, ώστε να προσελκύουν το ενδιαφέρον των µικρών 

παιδιών, να προάγουν τις δεξιότητές τους και την αγάπη τους για γνώση!  

Στόχος µας είναι να προσφέρουµε ένα ελκυστικό περιβάλλον, όπου τα 

παιδιά αξιοποιούν δηµιουργικά τον χρόνο τους, καλλιεργούν τα ταλέντα 

τους, αναπτύσσουν τις γνώσεις και την ευφυΐα τους.



Αν είσαι έτοιµος, ξεκινάµε!!!

Μέσα από το βιβλίο 

που κρατάς στα χέρια σου,

θα κάνουµε ένα µαγικό ταξίδι

σε έναν κόσµο γεµάτο

αριθµούς, σχήµατα, διαφορετικά µεγέθη

και χρώµατα!

Θα αρχίσουµε να µετράµε, 

και να συγκρίνουµε,

θα γνωρίσουµε τα 

γεωµετρικά σχήµατα,

θα βρούµε διαφορές, 

θα µάθουµε πολλά, 

θα παίξουµε, 

θα σχεδιάσουµε,

και θα καταφέρουµε

πολλά µαζί!



Δείξε μου τον δρόμο...
Κυκλώνω τη διαδροµή µε το «1,2,3» κάθε φορά,
µε αυτή τη σειρά, για να οδηγήσω το κουνελάκι
στους φίλους του.
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ENA - έναENA - ένα

Χρωματίζω τα λουλούδια που
έχουν μόνο ένα φύλλο.

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Φτιάχνω
ίσιες γραμμούλες.

Κυκλώνω μόνο τον αριθμό 1, όπου τον βλέπω παρακάτω!

Βόλτα στο αγρόκτημα μ’ ένα κόκκινο τρακτέρ!  



Μυστική αποστολή:
Να πάμε στους δύο κόκκινους πλανήτες! 

Ψάχνω τον δρόμο
για το διαστημόπλοιο.
Μπορείς να με βοηθήσεις;

ΔΥΟ - δύοΔΥΟ - δύο

Πόσα αστέρια βλέπω;
Μετράω και γράφω
τον αριθμό.



ΤΡΙΑ - τρίαΤΡΙΑ - τρία

Βουτιές στον βυθό παρέα με τρία ψαράκια! 
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Χρωματίζω 3 κόκκινα
και 3 μπλε μαγιό! 

Πόσα μαγιό έμειναν
χωρίς χρώμα;                 .......... 

Ενώνω με
τον σωστό αριθμό.

www.iscool.gr



ΤΕΣΣΕΡΑ - τέσσεραΤΕΣΣΕΡΑ - τέσσερα

Μετά το 3 είναι το 4. Άλλο 1  και θα φτάσουμε στο 5!

Κάθε χεράκι µού δείχνει έναν αριθµό!
Ποιος είναι ο αριθµός αυτός; Ενώνω µε µία γραµµούλα.

5 3 412



ΠΕΝΤΕ - πέντεΠΕΝΤΕ - πέντε

Είναι 5 τα παιδάκια, έτοιμα για παιχνιδάκια!
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Σχηµατίζω τους αριθµούς από το 1 έως το 5, όπως δείχνουν
οι παυλίτσες. Στη συνέχεια, χρωµατίζω όσες βούλες µού δείχνει 
ο καθε αριθµός.

www.iscool.gr



1,2,3... Πάμε να μετρήσουμε!
Πόσα είναι τα δεντράκια; Παρατηρώ, 
µετράω ένα-ένα τα όµοια και γράφω τον 
αριθµό στο κουτάκι του!

Όλα τα πουλάκια πάνε δεξιά. Μόνο ένα πάει αντίθετα (αριστερά).
Πόσο εύκολο είναι να το βρω και να το κυκλώσω;



13

1,2,3... Πάμε να μετρήσουμε!
Η µικρή Ντόρα θέλει να πάµε µαζί ταξίδι µε το µαγικό αερόστατο. 
Ενώνω τις γραµµούλες, για να δείξω τον σωστό δρόµο.
Τι και πόσα συνάντησα στη διαδροµή;

www.iscool.gr



Μαθαίνω να μετράω!
Παρατηρώ και µετράω κάθε παρεούλα µε ζωάκια. 
Μετά, πρέπει να τα ενώσω µε τον αριθµό τους!

www.iscool.gr



Σκέφτομαι Μαθηματικά

Η συνέχεια στο
βιβλιοπωλείο σας!



ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΟΥ ΘΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!


