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MATEMATYKA Odskocznie do nauki 
Kąty  Fibonacci I fraktale 

Kąty w przyrodzie  Przykłady Fibonacciego i fraktali w przyrodzie 
Cel: Ćwiczenie rozpoznawania różnych kątów za pomocą obiektów ze świata przyrody oraz zapoznanie się z 
szacowaniem wielkości kątów. 
 
Materiały: przezroczyste plastikowe koszulki A4, flamastry, kątomierze 
 
 Wykonaj i wykorzystaj "arkusze do wyszukiwania 
kątów", używając przezroczystych plastikowych arkuszy 
(patrz ilustracja). Te przezroczyste arkusze można 
przyłożyć do dowolnej gałęzi lub pnia, aby wyznaczyć 
kąty ostre, rozwarte, proste lub ostrokątne. 
 
Uczniowie powinni szukać gałęzi i gałązek, które 
pokazują kilka kątów, jak w przykładzie na zdjęciu. 
Zachęć uczniów do przyjrzenia się, jak gałęzie są ułożone 
wokół łodyg różnych gatunków roślin - na przykład 
porównaj łodygi wierzby z łodygami sekwoi. 
Uczniowie powinni szukać gałęzi i gałązek, które 
pokazują kilka kątów, jak w przykładzie na zdjęciu. 
Zachęć uczniów do przyjrzenia się, jak gałęzie są ułożone 
wokół łodyg różnych gatunków roślin - na przykład 
porównaj łodygi wierzby z łodygami sekwoi. 
 

• Naszkicuj każdy kąt. 

• Oszacuj miarę kąta, korzystając z oznaczeń na 
przezroczystej kartce. 

• Zmierz dokładnie kąt za pomocą kompasu i opatrz 
go stosowną adnotacją. 

 
Więcej trampolin: 

• Design Technology Learning Springboards - wyhoduj własne zasoby rzemieślnicze. 
 
Kluczowe słownictwo: obtuse, acute, reflex. 
 
Kryteria sukcesu 

✓ Potrafię rozpoznać, opisać i oszacować wielkość kątów.  

✓ Potrafię używać kątomierza do dokładnego mierzenia kątów. 

 Cel: Rozpoznanie ciągu Fibonacciego i fraktali 
 
Materiały: liście, szyszki, główki kwiatów itp. znalezione na terenie szkoły 
 
Ćwiczenie 1: Ciąg Fibonacciego 
 
Wiele roślin wykazuje cechy spirali Fibonacciego, w tym słoneczniki i szyszki. 
Jako wprowadzenie do ciągu Fibonacciego, uczniowie mogą zbadać te rośliny - lub skorzystać z fotografii, 
jeśli rośliny nie są dostępne.  
 
Sekwencję tę można również przedstawić graficznie. Jest to 
również znane jako Złota Proporcja lub Złoty Prostokąt.  
 
Ćwiczenie 2: Fraktale 
Wybierz kilka gałęzi drzew iglastych, łodyg paproci, 
sukulentów itp. i zbadaj je, aby zidentyfikować, a następnie 
narysować sekwencję fraktalną.  
 
Jak wiele naturalnych przykładów fraktali i Fibonacciego 
można znaleźć na terenie parku?  
Kilku artystów, w tym Jackson Pollock, inspirowało się 
fraktalami i Fibonaccim. Przedyskutujcie, w jaki sposób 
logika i porządek matematyki wpływają na kreatywność w 
sztuce i odwrotnie, wprowadzając "A", które obecnie 
powszechnie występuje w akronimie STEAM. 
 
Więcej odskoczni: 

• Pappus Plant ID sheet: Drzewa iglaste 

• Kreatywna tablica do nauki o sztuce - fraktale, sztuka i inżynieria 
 
Kluczowe słownictwo: Fibonacci, spirala, sekwencja, fraktal, nieskończoność. 
 
Kryteria sukcesu 

✓ Wiem kim jest Fibonacci i opisuję jego odkrycia 

✓ Potrafię opisać, dlaczego znalezione przeze mnie rośliny pasują do kryteriów Fibonacciego. 
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