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Αγαπητοί γονείς, 

Τα βιβλία της σειράς Χαρούμενο Σχολείο  Μαθαίνω με τους αγαπημένους 
μου ήρωες καινοτομούν στον χώρο της προσχολικής και πρωτοσχολικής 
εκπαίδευσης. Είναι το κατάλληλο εκπαιδευτικό εργαλείο για να στηρίξετε το 
παιδί σας στα πρώτα του σχολικά βήματα.

Σε αυτό το βιβλίο θα βρείτε μια σειρά από εξελικτικά δομημένες 
δραστηριότητες, ειδικά σχεδιασμένες για να καλλιεργήσει το παιδί σας τις 
δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη σχολική επιτυχία. Αυτοκόλλητα και 
εκπαιδευτικά παιχνίδια βοηθούν το παιδί σας να βελτιωθεί στις πράξεις της 
πρόσθεσης και της αφαίρεσης.

Γιατί είναι σημαντικό το παιδί να μάθει να υπολογίζει γρήγορα νοερά τις 
βασικές μαθηματικές πράξεις; Έρευνες έχουν δείξει ότι αυτού του είδους οι 
δεξιότητες ενισχύουν ικανότητες όπως ο συστηματικός συλλογισμός και οι 
εκτιμήσεις. Μαθαίνοντας στρατηγικές υπολογισμού των πράξεων, το παιδί 
απομνημονεύει τις μαθηματικές πράξεις αποτελεσματικά και τις οργανώνει, 
όπως αθροίσματα σε δεκάδες, πράξεις χρησιμοποιώντας την αντιμεταθετική 
ιδιότητα, διπλά αθροίσματα και άλλα.

Καθώς το παιδί γίνεται όλο και πιο ικανό στην εκτέλεση μαθηματικών 
πράξεων, ασχολείται περισσότερο με την επίλυση προβλημάτων. Δε 
χρειάζεται να σταματά και να μετράει. Και όσο πιο πολύ ασκείται τόσο 
καλύτερα προετοιμάζεται για πιο σύνθετους υπολογισμούς στο μέλλον. 

Συνεργαστείτε με το παιδί σας και κάντε ευχάριστη την επαφή του με 
τα μαθηματικά. Μην το πιέζετε, ενθαρρύνετέ το και επιβραβεύστε την 
προσπάθειά του. 

Με τη σειρά Χαρούμενο Σχολείο χτίζετε τις βάσεις για τη νοητική και 
συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού σας και τη μετέπειτα θετική του 
στάση στη μάθηση. 
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Τα βιβλία της σειράς Μαθαίνω με τους αγαπημένους 
μου ήρωες, σχεδιασμένα από έμπειρους παιδαγωγούς της προσχολικής 
και πρωτοσχολικής ηλικίας ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά να αποκτή-
σουν γνώσεις και να καλλιεργήσουν δεξιότητες και στάσεις απαραί-
τητες για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, είναι 
το κατάλληλο εκπαιδευτικό εργαλείο για να στηρίξετε το παιδί σας στα 
πρώτα του σχολικά βήματα.
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