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Ο Λεονάρντο ντα Βίντσι (1452-1519) γεννή-
θηκε στην Ιταλία, γιος ευγενούς της Φλω-
ρεντίας. Συνέβαλε σημαντικά σε πολλούς 
διαφορετικούς τομείς, όπως στην ανα-
τομία, τη βοτανική, την αστρονομία, την 
αρχιτεκτονική, την παλαιοντολογία και τη 
χαρτογραφία. 
Είναι ένας από τους σπουδαιότερους και 
πιο επιδραστικούς ζωγράφους όλων των 
εποχών, που φιλοτέχνησε αριστουργήματα 
όπως η Μόνα Λίζα και ο Μυστικός Δείπνος. 
Η φαντασία του τον οδήγησε να κάνει σχέ-
δια για πράγματα όπως ένα θωρακισμένο 
αυτοκίνητο, καταδυτικό εξοπλισμό, ένα 
αλεξίπτωτο, μια περιστρεφόμενη γέφυρα 
και ιπτάμενες μηχανές. Πολλές από αυ-
τές τις ιδέες ήταν τόσο μπροστά από την 
εποχή τους, που κατασκευάστηκαν αιώνες 
αργότερα. 
Είναι ο πρωταρχικός «Αναγεννησιακός Άν-
θρωπος», η μεγαλοφυΐα του οποίου εξα-
πλώθηκε σε ένα ευρύ πεδίο εφαρμοσμέ-
νων επιστημών και τεχνών.
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Τα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ αποτελούν βάση 

για την επιστήμη, τη μηχανική, την τεχνολογία 

και κάποιες από τις τέχνες. 





Η κατανόηση των μαθηματικών ξεκινάει με το ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΑΡΙΘΜΩΝ. Χρησιμοποιούμε το ΔΕΚΑΔΙΚΟ σύστημα, 

το οποίο σημαίνει ότι περιλαμβάνει δέκα διαφορετικούς 

ΑΡΙΘΜΟΥΣ: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9. 

Η πιο απλή χρήση των αριθμών είναι για να ΜΕΤΡΑΜΕ 

τι ποσά υπάρχουν από κάτι. Ο αριθμός 0 (μηδέν) σημαίνει 

ότι δεν υπάρχει τίποτα. Οι άλλοι αριθμοί, από το 1 έως το 9, 

αντιπροσωπεύουν ολοένα και μεγαλύτερες ποσότητες. 



Συνδυάζοντάς τους μπορούμε να φτιάξουμε αριθμούς 

μεγαλύτερους από το 9 – αρχίζοντας με το 10, 11 και 12… και 

πολύ μεγαλύτερους αριθμούς όπως 50, 100, 762, 91.854 ή 

3.659.012.877.

…48, 49, 50… 



Ο Θαυμαστός Κόσμος των Μαθηματικών 
του Μικρού Λεονάρντο γνωρίζει στα 

παιδιά πολλές από τις βασικές έννοιες των 

μαθηματικών, όπως και τη σχέση τους με τόσα 

πολλά πράγματα στην καθημερινότητά μας. 

Είτε το όνειρό τους είναι να γίνουν επιστήμονες, 

μηχανικοί ή αρχιτέκτονες, οι μαθηματικές 

έννοιες αποτελούν σημαντικό θεμέλιο, που 

τα παιδιά μπορούν να μάθουν με ευχάριστο 

τρόπο. Συμπεριλαμβάνονται γλωσσάρι όρων και 

σύντομες βιογραφίες διάσημων μαθηματικών. 

Με τον πρωταρχικό «Αναγεννησιακό Άνθρωπο» 

Λεονάρντο ντα Βίντσι ως πηγή έμπνευσης, 

αυτά τα όμορφα εισαγωγικά βιβλία αποτελούν τον 

καλύτερο τρόπο να ενισχύσετε το ενδιαφέρον 

του πανέξυπνου παιδιού σας για τον θαυμαστό 

κόσμο των εφαρμοσμένων επιστημών, με τον 

μοναδικό τρόπο των εκπαιδευτικών βιβλίων STEM.


