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MATEMATYKA Odskocznie do nauki 
Działania niestandardowe  

Mierzenie nieregularnych kształtów                                                 
- długość 

Każdy liść może być użyty jako "niestandardowa" jednostka 
miary 

 

Spragnione liście 

Cel: Zbadanie zasadności stosowania znormalizowanych środków. 
 
Zbierz co najmniej dziesięć liści tego samego rodzaju, o jak najbardziej 
zbliżonej wielkości.  Ustaw je w rzędzie, obok siebie lub z góry na dół.  
Używając linijki metrowej oblicz średnią wysokość lub szerokość jednego liścia.  
Ta miara jest teraz jednostką niestandardową.  

• Poproś uczniów, aby oszacowali wysokość i odległość używając swojej 
jednostki miary.  Jak łatwo jest być dokładnym?  Użyj "prawdziwych" 
narzędzi pomiarowych (np. taśma miernicza, koło trundlowe, klinometr), 
aby sprawdzić dokładność uczniów. 

• Przedyskutuj, dlaczego standardowa jednostka miary jest niezbędna. 

Cel: Użyj linijki, aby odpowiedzieć na pytanie: "Czy większe liście zawsze mają więcej żyłek?  Dlaczego (lub 
dlaczego nie)? 
 
Zbierz wiele różnych liści - poszukaj kontrastujących kształtów i 
rozmiarów.  Daj każdemu dziecku liść i cienki pisak.  Poproś klasę o 
dyskusję: 

• Jaką rolę odgrywają liście na roślinie? 

• Skąd czerpią wodę? 

• Ile wody potrzebuje liść każdego dnia? 
Użyj flamastra, aby obrysować wszystkie "żyłki", które uczniowie 
mogą znaleźć w swoich liściach.   
Użyj linijki i cienkiego sznurka, aby zmierzyć całkowitą długość 
wszystkich żyłek w liściu. 
Zapisz długość żył dla każdego liścia. Jaka jest odpowiedź na 
pytanie "cel"?? 

   

Mierzenie nieregularnych kształtów - powierzchnia  Zrób swoją własną taśmę mierniczą 

Powierzchnia i przełożenie z wykorzystaniem liści  Plecionka z pokrzywy 

Cel: Wykorzystanie myślenia matematycznego i języka. 
 
To zadanie pozwala uczniom aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu, w świecie przyrody, zbierając liście 
do zadania opartego na tabeli. Dodatkową korzyścią są przypadkowe obserwacje różnorodności kształtów, 
kolorów i faktur liści.  
Użyj największych liści, jakie możesz znaleźć, zaczynając od prostych kształtów liści i przechodząc do bardziej 
skomplikowanych kształtów. 
Zacznijcie od narysowania liścia wokół niego na papierze w kształcie kwadratu. 

• Oblicz powierzchnię liścia, licząc kwadraty. 

• Zmierz obwód używając cienkiego sznurka i linijki.  

• Dodaj tłumaczenie kształtu do ćwiczenia, dla prostszych kształtów liści 
Czy liście są naprawdę symetryczne, czy tylko prawie symetryczne?  
Połącz to zadanie z ćwiczeniem "Spragnione liście" powyżej, aby porównać powierzchnię liścia z długością 
żyłek. 

 Cel: Wykorzystanie sznurka naturalnego do zadań pomiarowych. 
 
Robienie sznurka z pokrzywy jest satysfakcjonującym procesem, 
który może być przeprowadzony jako projekt DT - zobacz 
Odskocznię Pappus Do Zabawy: Pokrzywa, aby uzyskać instrukcje. 
Tradycyjnie, sznurki z roślin miały wiele zastosowań 
Potnij sznurek na odcinki o długości 50cm i 1m i użyj go do 
mierzenia średnicy nieregularnych obiektów, tworzenia kształtów o 
tym samym obwodzie, ale różnej powierzchni i odwrotnie. 
Alternatywnie można użyć długich łodyg roślin pnących, takich jak 
wiciokrzew lub bluszcz, pozbawionych liści. 
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