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Το βιβλίο αυτό είναι ειδικά σχεδιασμένο για τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και έχει στόχο 
να τα βοηθήσει να γνωρίσουν το μαγικό κόσμο των Μαθηματικών. Περιλαμβάνει ποικίλες 
ασκήσεις μαθηματικών, που βοηθούν το παιδί:

να επεκτείνει τις πρώτες μαθηματικές γνώσεις του,
να επεξεργάζεται και να αξιοποιεί νέα δεδομένα,
να επιλύει απλά προβλήματα,
να προσεγγίζει την έννοια της μέτρησης,
να αναγνωρίζει τα επίπεδα και τα στερεά γεωμετρικά σχήματα,
να οικοδομήσει την έννοια των αριθμών και να εκτελεί απλές μαθηματικές πράξεις.

Πέρα από τις ασκήσεις αυτές, δίνονται ιδέες και για άλλα παιχνίδια και δραστηριότητες 
που θα μπορούσαν να συνοδεύουν κάθε ενότητα.
Το βιβλίο είναι βασισμένο στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για το Νηπιαγωγείο 
και μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς της 
προσχολικής ηλικίας.
Επίσης, μπορεί να χρησιμεύσει σε κάθε ενήλικα, αφού του δίνει τη δυνατότητα να έρθει 
κοντά στο παιδί, να κατανοήσει τον τρόπο σκέψης του, να μοιραστεί μαζί του τα πρώτα 
του βήματα στον κόσμο των μαθηματικών και να ενθαρρύνει τις προσπάθειές του.
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