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Η πριγκίπισσα Σελέστια ορίζει τη μέρα. Μπορείς να ζωγραφίσεις τον ήλιο 
που ανατέλλει πάνω από την Εκουέστρια ανάμεσα σε δυο σύννεφα;  
Έπειτα χρωμάτισε τη Xώρα των Πόνυ.

Πάνω, κάτω και ανάμεσα!
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Μπορείς να δείξεις, τραβώντας μια γραμμή, τον πιο σύντομο δρόμο 
που πρέπει να ακολουθήσει η πριγκίπισσα Καντάνς για να συναντήσει 
τον Άρμορ; Δεξιά ή αριστερά πρέπει να πάει; Αν δεν το βρεις, σ’ το 
λέει και η επιγραφή!

Προσανατολισμός στον χώρο 
δεξιά – αριστερά

Shining Armor

ΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΔΕΞΙΑ
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Βοήθησε την Άπλτζακ να μαζέψει τα μήλα από το δέντρο. Ζωγράφισε 
μέσα στο καλάθι της τόσα μήλα όσα είναι και πάνω στο δέντρο. Πόσα 
είναι τα μήλα μέσα στο καλάθι;

Τόσα όσα

Γράψε τον αριθμό των μήλων 
που έβαλες στο καλάθι



10

Τα μισά και τα ολόκληρα μήλα

Γράψε πόσα είναι τα ολόκληρα              μήλα

Γράψε πόσα είναι τα μισά              μήλα

Βοήθησε την Άπλτζακ να συμπληρώσει το μοτίβο στα κενά τετραγωνάκια. 
Μετά χρωμάτισε κόκκινα μόνο τα ολόκληρα μήλα. Πόσα είναι τα 
ολόκληρα μήλα και πόσα είναι τα μισά μήλα;
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Πόσα μήλα είναι πάνω στο τραπέζι;

Βοήθησε την Άπλτζακ να διαλέξει το αγαπημένο της φρούτο και βάλε σε 
κύκλο μόνο τα μήλα, από τα φρούτα που υπάρχουν πάνω στο τραπέζι.

Σύνολα



Τα Πόνυ προσκαλούν τα παιδιά στον ασυναγώνιστο κόσμο 

των μαθηματικών! Διαδρομές, μοτίβα, σχήματα, αριθμοί, σύνολα 

και όλες οι μαθηματικές έννοιες θα προσγειωθούν στο νου τους 

μέσα από παιγνιώδεις εργασίες διαβαθμισμένης δυσκολίας. 

Το βιβλίο θα τα βοηθήσει να σκέφτονται πάνω απ’ όλα ... μαθηματικά!

Κωδ. μηχ/σης 434008

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΑΚΟΜΑ


