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TEMATYKA ZAGADNIENIA Figury przestrzenne.

OBSZAR EDUKACJI I KLASA

 

uczymy się współpracujemy odkrywamy robimy coś własnymi rękami

CELE  ćwiczenie obserwacji i przeprowadzanie prostych doświadczeń  
 przyrodniczych;

	  ćwiczenie umiejętności klasyfikowania, układania obiektów od naj- 
 większego do najmniejszego;

	  ćwiczenie umiejętności obserwacji i wyciągania z niej wniosków;

	  ćwiczenie wyobraźni przestrzennej.

CELE W JĘZYKU UCZNIA Po zajęciach:
  dowiesz się, co to jest fraktal;
  będziesz umiał wysłuchać wskazówek nauczyciela w celu  

 wykonania zadania;
  będziesz umiał/a ułożyć przedmioty od największego  

 do najmniejszego;
  będziesz umiał/a wskazać powtarzalność układów  

 w otaczającej przestrzeni.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE  kwiat kalafiora (lub brokułu);

	  lupa;

	  kartki i kredki.

Z czego składa 
się kalafior?
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KOMENTARZ METODYCZNY Fraktale to geometryczne obiekty, które widziane zarówno z daleka, jak 
i z bardzo bliska wyglądają tak samo. Ich fragment jest podobny kształtem 
do całości, ale ma inną wielkość. Kalafior jest przykładem naturalnego 
fraktala. Tworzą go różyczki, które wyglądają podobnie jak cały kalafior: 
każda różyczka  składa się z mniejszych, te z jeszcze mniejszych itd.

  

ORGANIZACJA PRACY UCZNIÓW

1  

Tę lekcję najlepiej przeprowadzić w kręgu. Pokaż uczniom przyniesione rośliny. Zapytaj, czy je rozpoznają 
oraz czy je już jadły. Chętne dziecko poproś, by opisało krótko wybraną roślinę (kalafior/brokuł).

2  

Poleć dzieciom, by na kartce wykonały ilustrację całej rośliny. Następnie poproś dzieci, by kolejno podzie-
liły kalafior na mniejsze różyczki (zademonstruj, jak powinny to wykonać), pokazując je innym kolegom 
i koleżankom, i – obok dużego rysunku – wykonały rysunek wybranej mniejszej różyczki, zachowując 
odpowiednie proporcje.

3  

Jeśli to możliwe, rozdaj parom/trójkom dzieci po jednej małej różyczce kalafiora/brokułu i poproś, 
by spróbowały podzielić ją na kolejne mniejsze elementy (podobnie jak w poprzednich krokach uczniowie 
rysują trzeci obrazek). 

4  

Wspólnie sprawdźcie, na ile fragmentów udało się podzielić różyczkę kalafiora/brokułu? (uczniowie 
zliczają). Zapytaj: „Czy jest możliwy dalszy podział?” Podzielone elementy kalafiora połóż w środku kręgu. 
Poproś ucznia/uczennicę, by ułożył/a je od najmniejszego do największego. 

5  

Poproś uczniów, by wymienili się swoimi rysunkami z kolegą/koleżanką obok i uważnie je obejrzeli. 
Jeśli macie lupy w klasie wykorzystajcie je do obserwacji.

6  

Na koniec obserwacji zadaj uczniom pytanie: „W czym te różyczki są do siebie podobne, a czym się 
różnią?” (uczniowie powinni zwrócić uwagę na to, że kalafior/brokuł składa się z coraz mniejszych 
podobnych do siebie różyczek). 

7  

Podsumuj, że kalafior jest przykładem naturalnego fraktala, czyli takiego  obiektu, który widziany zarów-
no z daleka, jak i z bardzo bliska wygląda tak samo, a ich fragment jest podobny kształtem do całości, 
ale ma inną wielkość. Kalafior tworzą różyczki, które wyglądają podobnie jak cały owoc: każda różyczka  
składa się z mniejszych, te z jeszcze mniejszych itd.


