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MATEMATYKA Odskocznie do nauki 
Cienie  Polowanie na łowców wag i miar 

Wyznacz cienie rzucane przez drzewa lub duże krzewy 

 

Szacowanie 

 Cel: Uczniowie rozumieją wpływ położenia słońca na długość cienia i jego wpływ na mikroklimat.  
 
Dowiedz się, jak powstają zegary słoneczne, a następnie zmierz i 
zapisz długość cienia rośliny lub drzewa, jak zmienia się on w ciągu 
dnia. Zapisuj kąt padania cienia w regularnych odstępach czasu. 
Wykorzystaj informacje i badania do stworzenia zegara słonecznego 
używając drzewa (lub patyka, jak pokazano na rysunku) jako 
"gnomonu". 
Rozszerz ćwiczenie, aby zastanowić się nad mikroklimatem terenu 
oraz wpływem drzew i krzewów.  Gdzie można by posadzić więcej 
drzew i krzewów, aby zapewnić więcej cienia na zewnątrz? 
 
Sprawdź tablicę edukacyjną Science Learning Springboard: Wyspy 
ciepła. 

 

Cel: Umiejętność posługiwania się niestandardowymi jednostkami miary 
 

• Zbierzcie po dziesięć naturalnych przedmiotów znalezionych na terenie szkoły - np. szyszki, 
żołędzie, liście jaworu.  Znajdź średnią wagę lub długość jednego z przedmiotów, a 
następnie użyj jej jako niestandardowej miary do oszacowania wagi i odległości. 

• Zmierz długość kija bambusowego i zbadaj go dokładnie, leżącego poziomo na ziemi i 
opartego pionowo o ścianę.  Teraz oszacujcie odległości lub wysokości w "kijach 
bambusowych".  Jak dokładne są przypuszczenia uczniów? 

• Użyjcie standardowego sprzętu pomiarowego, aby dokładnie zapisać wysokości / wagi / 
odległości. 

• Zapiszcie oba zestawy danych na odpowiednim wykresie lub w tabeli. 
 

Dlaczego wprowadzono znormalizowane jednostki miary? 
 

   

Gry strategiczne  Kształt 3D i siatki 

Użyj szyszek kasztanowca lub żołędzi jako elementów gry  Konstruowanie kształtów 3D z patyczków 

Cel: Stwórz własne gry strategiczne, takie jak "4 w rzędzie":  

 

• Zaprojektuj i narysuj kredą planszę do gry na placu 
zabaw. Pomaluj szyszki lub żołędzie farbą akrylową w 

dwóch różnych kolorach. 

• Propozycje gier: Connect 4; tic tac toe; kostka do gry i 
kwadraty w kratkę; Nim lub "dwa kamienie", chińska gra 

rozgrywana przy użyciu tylko dwóch szyszek. 
 

 Cel: Uczniowie badają i opisują siatki i kształty 3D. 
 
 Po wprowadzeniu do siatek, uczniowie tworzą własne siatki i 
formują trójwymiarowe kształty za pomocą długich patyków. 
Przymocuj rogi za pomocą sznurka, bungees lub taśmy. Najlepiej 
sprawdzają się długie, solidne patyki z wywierconymi otworami 
na końcach. Małe gałązki mogą być użyte z taśmą. 

• Zbierz szereg prostych gałązek/patyków. Jeśli mają one 
długość 1+m, powstałe w ten sposób konstrukcje mogą 
posłużyć jako mini zagrody. 

• Zacznij od piramidy (bardzo stabilna konstrukcja), następnie 
spróbuj zrobić sześcian lub prostopadłościan.  

• Przedyskutuj nieodłączną niestabilność różnych siatek i 
prostopadłościanów. 

• Przedyskutuj, co można dodać, aby uczynić je mocniejszymi (na przykład magiczny trójkąt). 
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