
Γ΄ & Δ΄ Δημοτικού 

Βιβλία παιδικής λογοτεχνίας που συνδυάζουν την αφήγηση με τα 

μαθηματικά και μπορούν τα παιδιά να τα διαβάσουν στο σπίτι.  

1. Ευγένιος Τριβιζάς: Η Φιφή και η Φωφώ, οι φαντασμένες 

φάλαινες 

Δύο λαίμαργες και καυχησιάρες φάλαινες, η Φιφή και η Φωφώ, 

αποφασίζουν να αναμετρηθούν, να φάνε 

δηλαδή μία μέρα όσο περισσότερο 

μπορούν, και το ηλιοβασίλεμα να 

συναντηθούν για να κάνουν απολογισμό 

χαψίματος. Έτσι, λοιπόν, οι δύο 

άσπονδες φιλενάδες επιδίδονται σε μία 

άνευ προηγουμένου ακατάσχετη 

θαλασσινή πανδαισία, καταπίνουν 

βάρκες με ψαράδες, τρώνε καΐκια με 

χαρωπά ναυτάκια και καταβροχθίζουν 

πειρατικές σκούνες με αιχμάλωτες 

πριγκιποπούλες. Ώσπου οι δύο φαντασμένες φάλαινες να λύσουν τις 

διαφορές τους, οι αναγνώστες μαθαίνουν πολλαπλασιασμό και 

διαίρεση και τελειώνοντας το βιβλίο είναι πλέον σε θέση να 

υπολογίσουν με θαυμαστή ακρίβεια πόσα πόδια έχουν οχτώ 

χταπόδια και με ποιον τρόπο τρεις φάλαινες μπορούν να μοιράσουν 

μεταξύ τους έξι ιππόκαμπους με παπιγιόν και δώδεκα 

ναυαγισμένους αρλεκίνους. 

 

 

 

 

 



2. Νίκος Τσιώτσος: Ιστορίες με 4 πράξεις 

Οι ήρωες που θα συναντήσετε στις ιστορίες αυτού του βιβλίου θα 

κάνουν ό,τι μπορούν για να 

δημιουργήσουν… προβλήματα. Δε 

θέλουν όμως να είναι μόνοι τους. Γι' 

αυτό, θα προσπαθήσουν να 

παρασύρουν κι εσάς. Μην αρνηθείτε. 

Ακολουθήστε τους σε χώρους 

γεμάτους μεγαλοπρεπή γλυκίσματα, 

περίεργους πίνακες ζωγραφικής, 

υπέρβαρους ιππότες, αφηρημένους 

κλόουν, αδέξιους ζογκλέρ, απίθανα 

ταχυδακτυλουργικά νούμερα και 

πολλά – μα πάρα πολλά – σπασμένα 

αυγά. Έτσι, θα δείτε κι εσείς, μαζί με τους φτερωτούς μαθητές μιας 

πολύ διάσημης βελανιδιάς, πως όλα τα προβλήματα των 

Μαθηματικών μπορούν να γίνουν λιγότερο… προβληματικά αν τα 

δείτε απλώς σαν μικρές ιστορίες. Σαν ιστορίες που μπορούν να 

έχουν μία, δύο, τρεις ή και τέσσερις πράξεις. 

3. Cooper Bob: Ο θαυμαστός κόσμος των Μαθηματικών 

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.  

4. Ιωάννα Καϊάφα: Ο Ορφέας και η Νεφέλη στη Χώρα των 

Κλασμάτων 

Τι γυρεύουν ο Ορφέας και η Νεφέλη 

στη Χώρα των Αριθμών; 

Πώς βρέθηκαν εκεί; 

Ποιος είναι ο μάγος Νουμέριους και 

τι ετοιμάζει; 

Θα τα καταφέρουν οι δυο φίλοι να 

λύσουν τους γρίφους και να 

ελευθερώσουν τα παιδιά - 

αριθμούς; 

Θα ήθελες να ακολουθήσεις τους 

δύο ήρωες στο συναρπαστικό τους 

ταξίδι και συγχρόνως να γνωρίσεις 

καλύτερα τα κλάσματα; 

Ένα πράγμα χρειάζεται μόνο να θυμάσαι! Οι αριθμοί μιλάνε! Απλά 

άκουσέ τους! 

 

 

 

 



 

 


