
Πολύχρωμο Πεντόμινο 

 

Αναγνώριση, περιγραφή και αντιστοίχιση μοτίβων και κατασκευών είναι οι βασικές 

ικανότητες που αναπτύσσονται, εφαρμόζονται για την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων 

και αντιμετώπιση πραγματικών καταστάσεων. Επομένως, αυτή η θεματική περιοχή βοηθά 

όλους τους τομείς της διδασκαλίας των μαθηματικών ως απαραίτητη αρχή. Ο τομέας των 

σχεδίων και των μοτίβων περιλαμβάνει την ανακάλυψη και την εξερεύνηση των 

πεντόμινων. 

Πεντόμινο είναι το όνομα των φιγούρων, των οποίων η μορφή τους αποτελείτε από έναν 

σχηματισμό 5 τετραγώνων. Τα τετράγωνα πρέπει να αντιστοιχίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε 

η μία τους πλευρά να είναι κοινή. Εάν το αντικατοπτρίσεις ή το αναποδογυρίσεις δεν 

υπάρχει διαφορά, 12 διαφορετικές φιγούρες δημιουργήθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Επειδή 

υπάρχει περισσότερη ή λιγότερη ομοιότητα με τα κεφαλαία γράμματα, η φιγούρες 

ονομάστηκαν από αυτά. 

 

Ίσως το ένστικτο του παιχνιδιού να χαρακτηρίζει την ανησυχία του Πεντόμινου. Οι 

μαθηματικές έννοιες απλοποιούνται για τα παιδιά και η εκμάθηση τους γίνεται βιωματική. 

 

Πιθανές εφαρμογές 

Τα τετράγωνα των 5 μπορούν να χρησιμοποιηθούν  σε νηπιαγωγεία. Η ενασχόληση με το 

Πεντόμινο δημιουργεί την πρώτη επαφή με τη γεωμετρία. Στα μαθήματα Μαθηματικών, το 

Πεντόμινο παρέχει προσανατολισμένες προσεγγίσεις για τον προσδιορισμό περιοχών και 

περιμέτρων, έτσι ώστε να δουλέψεις με συμμετρικά σχήματα, καθώς και να κατανοηθεί η 

έννοια της σύγκλισης και της ομοιότητας. Οι εργασίες με το Πεντόμινο ενθαρρύνουν τους 

μαθητές να διαφωνούν και να αιτιολογούν, δίνει τη δυνατότητα για να ανακαλύψουν τη 

μάθηση και προσφέρει επίσης ποικίλες ευκαιρίες για εξάσκηση. Τα μαθηματικά 



προβλήματα του Πεντόμινου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ουσιαστικά τόσο στα 

συμβατικά μαθήματα μαθηματικών όσο και σε ανοιχτές μαθησιακές καταστάσεις. 

 Πιθανές δραστηριότητες 

• Δημιουργικός χειρισμός του Πεντόμινου 

Δινατότηρα δημιουργίας μίας ποικιλίας από μοτίβα (σπίτια, γράμματα, πύργοι, 

πλοία, ελέφαντες, δεινόσαυροι κτλπ) 

• Προσθήκη δεδομένων φωτογραφιών. (Το πεντόμινο πρέπει να περιστραφεί εν 

μέρει και να αντικατοπτριστεί) 

• Γέμισμα μοτίβων που δίνετε μόνο το περίγραμμα. 

• Αναγνώριση ότι μία έκταση δεν είναι  ίδια με την περίμετρο 

• Πεντόμινο – Ορθογώνιο 

Όλα τα πεντόμινο έχουν την ίδια έκταση(5 τετράγωνα!) 

Δημιούργησε τα πιθανά ορθογώνια. Τέσσερα ορθογώνια είναι δυνατόν να γίνουν. 

Μπορείς να ολοκληρώσεις τα εξής 3x20-, 4x15-, 5x12- και 6x10- ορθογώνια χωρίς 

κενά. 

• Συμμετρικές φιγούρες 

Ποιο πεντόμινο είναι ο καθρέφτης συμμετρίας του? Δείξε τους άξονες συμμετρίας. 

Τοποθέτησε 2 πεντόμινο μαζί και βρες την συμμετρική τους φιγούρα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καλή Διασκέδαση! 

 


