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MATEMATYKA Odskocznie do nauki 
Symetria liści i kwiatów 

Symetria odbiciowa i obrotowa z wykorzystaniem materiałów naturalnych 

 Cel: Uczniowie posługują się rozumowaniem i słownictwem matematycznym.   
 
Aktywność 1:  
Uczniowie zbierają różne okazy całych liści; sortują je według kształtu, a następnie 
wybierają te o najbardziej regularnych/symetrycznych kształtach - arkusze Pappus 
Plant ID pomogą zidentyfikować liście leszczyny, które są w dużej mierze 
symetryczne poprzez centralną część łodygi, oraz liście lipy, które są "sercowate" - 
szersze u podstawy niż na górze i ząbkowane. 
• Zidentyfikuj przykłady symetrii odbiciowej (liniowej) i obrotowej: 
• Symetria obrotowa, gdzie obraz może być obrócony na centralnym punkcie i 

nadal wygląda tak samo 

• Symetria odbiciowa, gdzie jedna połowa obrazu odbija drugą wzdłuż linii 
centralnej. 

•  Czy liście są naprawdę symetryczne, czy tylko "prawie? 
 
Przetnij liście na pół, przyklej do kartki papieru i narysuj dokładne odbicie pozostałego liścia; postaraj się 
dopasować kolory i krawędzie liścia. 
 
Aktywność 2:  
Uczniowie znajdują na terenie szkoły kwiaty, liście, patyki, szyszki i inne naturalne przedmioty.    
• Uczniowie mogą rozłożyć skakanki lub obręcze, aby utworzyć obszar do sortowania kształtów.  Użyj 

kredy, aby je oznaczyć. 

• Przypomnij uczniom język symetrii. 
• Użyj lustra, aby sprawdzić, czy każdy obiekt jest symetryczny czy nie, a następnie posortuj je w różne 

grupy (nie symetryczne, symetryczne odbiciowo, symetryczne obrotowo). 

• Stwórz symetryczny wzór z liści, płatków i kwiatów zarówno dla symetrii obrotowej jak i odbiciowej. 
 
Stawiajcie sobie nawzajem wyzwania, częściowo uzupełniając wzór i prosząc partnera o uzupełnienie go o symetrię obrotową lub odbiciową. 
 

Materiały: 
Liście, kwiaty, płatki, szyszki z terenu 
szkoły lub zebrane i przyniesione do 
szkoły. 
Lustra 
 
Więcej odskoczni: 
• Odskocznia do kreatywnej nauki 

sztuki: Maski z liści 
• Odskocznia od matematyki: Fraktale 
 
Kluczowe słownictwo:  
Odbicie, rotacyjne, asymetryczne, oś. 
 
Kryteria sukcesu: 
✓ Uczniowie identyfikują i tworzą 

wzory z symetrią obrotową i 
odbiciową oraz rozpoznają liście 
asymetryczne. 

 

 

Symetria w naturze 
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