ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ - Μικρά κομμάτια.
Όχι για Παιδιά κάτω των 3 ετών.

00-04674

Πιθηκάκι Μαθηματικών
ΓΕΙΑ ΣΟΥ, ΕΙΜΑΙ ΤΟ ΠΙΘΗΚΑΚΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ.
Πόσο έξυπνα είναι τα πιθηκάκια; Σύμφωνα με τους επιστήμονες, είναι το ίδιο έξυπνα με ένα παιδί 3 χρονών.
Μάντεψε…εγώ είμαι ακόμα πιο έξυπνο! Το όνομά μου είναι Πιθηκάκι Μαθηματικών.
Μπορώ να κάνω τις πράξεις της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού! Ο πρώτος που με δημιούργησε ήταν ο
Γουίλιαμ Ρόμπερτσον το 1916-1918, στις ΗΠΑ. Ευχαριστούμε πολύ τον κ.Ρόμπερτσον που έκανε τα μαθηματικά
τόσο διασκεδαστικά!

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ;
Η πρόσθεση είναι η πιο βασική πράξη στα μαθηματικά. Όταν προσθέτουμε, φέρνουμε δύο αριθμούς (ή δύο πράγματα) μαζί για να
σχηματίσουμε έναν μεγαλύτερο συνολικό αριθμό. Το σύμβολο γι' αυτό είναι το "+" (συν/και).
Εδώ έχουμε 1 μπανάνα, στην οποία
προσθέτουμε 1 ακόμη μπανάνα.
Το αποτέλεσμα είναι 2 μπανάνες.

Τώρα, δοκίμασε αυτό!

ΑΣΕ ΜΕ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ!
Όταν θέλεις να ελέγξεις την απάντηση, απλά ρώτα με!
Πήγαινε το αριστερό πόδι μου στο "2" και το δεξί μου πόδι στο "3". Τώρα,
κοίτα την απάντηση που βρίσκεται μέσα στον κύκλο ανάμεσα στα χέρια μου.
Ο αριθμός που φαίνεται είναι το "5"! Είχες βρει τη σωστή απάντηση;

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ!

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ!

Θέλεις να βάλεις στον εαυτό σου μια πρόκληση; Βάλε όποιες
δύο κάρτες θέλεις από το 1 ως το 9 πάνω στον πίνακα του
παιχνιδιού. Υπολόγισε την απάντηση μόνος/μόνη σου, και μετά
έλεγξε τις απαντήσεις με μένα! Μπορείς επίσης να προκαλέσεις
τους φίλους και την οικογένειά σου!

Καθώς μεγαλώνεις, θα μάθεις πώς να κάνεις πολλαπλασιασμό. Μπορώ
κι εγώ να κάνω απλούς πολλαπλασιασμούς! Βάλε τη ροζ κάρτα για τον
πολλαπλασιασμό κάτω από τα χέρια μου, καλύπτοντας την κάρτα της
πρόσθεσης. Μετακίνησε τα πόδια μου όπως ακριβώς θα έκανες και για
το παιχνίδι της πρόσθεσης και η απάντηση θα φανεί μέσα στον κύκλο
στα χέρια μου! Μόλις είσαι έτοιμος/έτοιμη, βάλε μια πρόκληση στον
εαυτό σου χρησιμοποιώντας τον πίνακα παιχνιδιού και τις κάρτες με
τους αριθμούς!

Σημείωση: Πιθανόν να πρόσεξες ότι έχω έναν περιορισμό - δε μπορώ να κάνω
πρόσθεση ή πολλαπλασιασμό δύο ίδιων αριθμών, π.χ. 3+3=6, 3x3=9. Κάνε τον
έλεγχο με τους γονείς σου για τις σωστές απαντήσεις αυτών των πράξεων.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΣΧΟΛΙΑ:
Σας εκτιμούμε ως πελάτη και η ικανοποίηση σας όσον αφορά το προϊόν είναι σημαντική για μας. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή ερωτήσεις, ή βρείτε κάποια κομμάτια αυτού του
σετ να λείπουν ή να είναι ελαττωματικά, παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον διανομέα μας στη χώρα σας, του οποίου η διεύθυνση είναι τυπωμένη στη συσκευασία. Είστε
επίσης ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης προώθησης του προϊόντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση (Email): infodesk@4M-IND.com, Φαξ: (852)25911566,
Τηλ: (852)28936241, Web site: WWW.4M-IND.COM
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