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Γεια σας!

Είμαι ο Άλμπερτ! 

Όπως καταλάβατε, είμαι Μαθηματικός 

και αγαπώ πολύ τους αριθμούς!

Ελάτε να κάνουμε παρέα ένα ταξίδι 

στον κόσμο των Μαθηματικών 

και είμαι σίγουρος ότι 

θα τα αγαπήσετε όσο κι εγώ!
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Χρωμάτισε και γράψε τον αριθμό 1:

Έχω έναένα αυτοκίνητο!

       

Ας γνωριστούμε καλύτερα...

Ο αριθμός 
ένα
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Χρωμάτισε και γράψε τον αριθμό 2:

Αυτοί είναι οι δύοδύο 
βοηθοί μου!

       

Ο αριθμός 
δύο
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Ο αριθμός 3
τρία

Στη γυάλα μας ζουν 

τα τρίατρία αγαπημένα 

μας ψαράκια!

Χρωμάτισε και γράψε τον αριθμό 3:
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Αυτά για μένα 
είναι παιχνιδάκι!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέτρησε πόσα είναι και χρωμάτισε τον αριθμό:



Ελάτε να κάνουμε ένα διασκεδαστικό ταξίδι

στον κόσμο των μαθηματικών και να 

ανακαλύψουμε τους πρώτους μας αριθμούς 

και τις πρώτες μας πράξεις, μαζί με τον Άλμπερτ 

και τους καταπληκτικούς βοηθούς του.

Κωδ. μηχ/σης 18.303
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ΣΕΙΡΑ  ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ

Η σειρά «Από το Νηπιαγωγείο στο ∆ημοτικό» είναι μια σειρά βιβλίων 
που απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας. 

Με πρωτότυπες δραστηριότητες βασισμένες στα σύγχρονα Αναλυτικά Προγράμματα 
Σπουδών και εξαιρετική εικονογράφηση, τα βιβλία αυτά έχουν στόχο να προετοιμάσουν 

τα παιδιά του Νηπιαγωγείου για την ομαλή μετάβασή τους στο ∆ημοτικό 
και να βοηθήσουν τα παιδιά της Ά  τάξης στο ξεκίνημά τους 
στο σχολείο με τον πιο ευχάριστο και αποτελεσματικό τρόπο.


