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Wstęp
Dwa z podstawowych elementów projektu permakultury to "Obserwacja", pierwsze
działanie podjęte po określeniu celu projektu; oraz znaczenie "wzorców". Obserwacja
wzorców w przyrodzie ma zasadnicze znaczenie w metodologii projektowania.
 
Seria lub sekwencja Fibonacciego to bardzo interesująca rzeczywistość
matematyczna, która często ułatwia uczniom zrozumienie, że matematyka jest trudna
lub nudna. Przewaga liczb Fibonacciego w przyrodzie nie jest zwykle uwzględniona w
programie nauczania w planie lekcji geometrii dla 10-14-latków, co pomaga
młodszym uczniom zrozumieć je, pomaga im obserwować wzorce w świecie przyrody
i kultywować bardziej kuszące spojrzenie na matematykę.
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Kalendarz
Badania, wyjazdy w teren i wyzwania mogą być prowadzone przez cały rok. Aby
osiągnąć bardziej efektywne wykorzystanie, miesiące wiosenne i letnie (miesiące te
zależą od kraju) są najlepszymi miesiącami do realizacji tego działania.

Czas trwania:
Nauka w klasie: 1,5 godziny
Zadanie 1: 1 godzina
Zadanie 2: 1 godzina
Złożona podróż:  1 godzina 
Nauka w klasie po wycieczce w terenie: 1,5 godziny
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Metoda(-y)/technika(-y)
gamifikacji
Wizualne śledzenie sekwencji Fibonacciego w owocach, kwiatach i
warzywach będzie przyjemnym ćwiczeniem. Wyzwania grupowe zamieszczone
podczas wycieczek w terenie również składają się na emocje. Ilustracja serii
Fibonacciego za pomocą rysunków jest czynnością odprężającą dla uczniów o
artystycznych skłonnościach i zabawnym wyzwaniem dla tych, którzy nie są w
stanie tego zrobić.

Ważna uwaga:
W Belgii i  w niektórych krajach europejskich seria Fibonacciego jest wprowadzana
tylko dla studentów, którzy uczestniczą w zaawansowanych zajęciach z geometrii, a
więc nie w wieku poniżej 16 lat. Jednak w innych krajach, takich jak USA i Indie,
koncepcja Fibonacciego wprowadzana jest już w wieku 10 lat, klasyfikowanych
jako "utalentowani i utalentowani studenci". Zaletą używania
Fibonacciego do fascynowania uczniów matematyką w młodym wieku może być
zwiększenie zainteresowania tą dyscypliną.

Przygotowanie
Pedagog musi posiadać odpowiednią wiedzę na temat liczby Fibonacciego. Powinien
posiadać dogłębną i sumienną wiedzę z zakresu permakultury, aby móc z łatwością
łączyć matematykę w przyrodzie, za którą opowiadają się serie Fibonacciego i złote
proporcje.
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Zadania i wyzwania
1. Nauka w klasie: Warunkiem
wstępnym są dwie godziny zajęć z wprowadzenia do Fibonacciego i serii
Fibonacciego. (Przegląd - patrz załącznik 1). 
1.1. Praca indywidualna:
Zadanie 1: Każdy uczeń ma za zadanie obserwować rośliny i
kwiaty w swoim ogrodzie lub w jego sąsiedztwie. Zrób zdjęcia i zapisz co
najmniej 5 naturalnych rzeczy, w których znajduje się seria Fibonacciego i
wyjaśnij krótko, co jest obserwowane (która część rośliny jest widoczna, jak,
itp.).

Zadanie 2: Zbadaj nazwę roślin lub kwiatów w zadaniu 1, tak
jak jest ona powszechnie znana w lokalnym języku, łacińską nazwę i jej
pochodzenie. Istnieją darmowe aplikacje, które mogą pomóc uczniom w tym
zadaniu, w przeciwnym razie skorzystaj z badań internetowych lub przeprowadzaj
rozmowy z lokalnym ogrodnikiem.

2. Wycieczka terenowa 
1.         Grupuj uczniów w grupach 3 lub 5-osobowych w zależności od
wielkości klasy. 
2.         Przed wyjazdem do lasu lub parku, należy wyjaśnić zasady nie
zbierania i nie zrywania kwiatów. Ważne jest, aby trzymać je tak, jak wtedy,
gdy opuszczają teren.
3.         Wyjaśnij, że zadanie polega na zidentyfikowaniu jak
największej liczby rzeczy w przyrodzie, które pokazują serię Fibonacciego. Za każdym
razem, gdy grupa znajdzie numer Fibonacciego w
przyrodzie, musi zawołać "Fibonacciego" i przedstawić krótko
wszystkim swoje odkrycie. Muszą to dodać do swojego dziennika, jeśli nie byli
jeszcze wcześniej zalogowani. Każda grupa musi znaleźć inny gatunek niż ten,
który został już znaleziony przez inne grupy. Powtarzanie znalezionego gatunku
z ich indywidualnego zadania podczas tej wycieczki jest możliwe, o ile gatunek
ten nie został jeszcze przedstawiony przez inne grupy. 
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Zadania i wyzwania
4.         Przed udaniem się do lasu lub parku poproś uczniów o zebranie
lub zabranie 5 kawałków wszelkich wymiernych materiałów naturalnych, które mogą
zabrać ze sobą (otoczaki, gałązki, suche liście, małe gałązki). Dzięki uważnej
obserwacji, dobór materiałów przez uczniów może dać im wskazówkę co do ich
osobowości i postaw; informacje przydatne dla dobrego pedagoga w personalizacji
podejścia. Ciekawscy uczniowie będą nalegać, aby poznać cel tych 5 materiałów.
Nauczyciel mówi im, że dowiedzą się po drodze. (lekcja cierpliwości).
5.         Gdy pierwsza grupa zidentyfikuje numer Fibonacciego,
wyjaśnij cel zebranych materiałów: za każdym razem, gdy ich grupa podzieli się
swoim odkryciem Fibonacciego, mogą wymienić z nauczycielem kamyk z pestką.
6.         Pod koniec gry, grupa zatrzymuje się i określa zwycięską
grupę (grupy), która zidentyfikowała największą liczbę serii Fibonacciego
podczas spaceru. Użycie nasion może być powiązane z mogą być związane z
działalnością gamifikacyjną w zakresie permakultury i biologii lub niezależnie.
Celem nasion jest kontynuacja obserwacji serii Fibonacciego podczas sadzenia,
hodowli nasion.
7. Wyjaśnij filozofię w tym systemie nagród: "bycie zwycięzcą pociąga za sobą
obowiązki"(część zabawna: odnieść to do lekcji Spidermana: "Z wielką mocą wiąże
się wielka odpowiedzialność". Dlaczego nasiona? Dlatego, że nasiona są bezcenne:
cała żywność, którą spożywamy, wszystkie drzewa, które widzimy, wszystkie
produkty i projekty, które realizujemy, wszystko zaczyna się od nasion.
8. Wyjaśnić znaczenie doświadczenia z zasadą permakultury. Nauczyciel może
przytoczyć jeden lub dwa przykłady, w zależności od dostępnego czasu. (Załącznik 3:
Pomoc pedagogiczna - permakultura i Fibonacciego).
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Zadania i wyzwania
8. Wyjaśnić znaczenie doświadczenia z zasadą permakultury. Nauczyciel może
przytoczyć jeden lub dwa przykłady, w zależności od dostępnego czasu. (Załącznik 3:
Pomoc pedagogiczna - permakultura i Fibonacciego).
 
3. Wycieczka 
Lekcja w klasie:
jednogodzinna lekcja mająca na celu pogłębienie zrozumienia wpływu serii
Fibonacciego na proces biologiczny gatunku. Przykład został przedstawiony w
Aneksie 3 Pomocy Pedagogicznej (słonecznik i oset), a dalsze badania
przeprowadzone przez nauczyciela będą przydatne. 
 
3.1. Zachęć uczniów do zaprezentowania własnych obserwacji, teorii i analiz
opartych na ustaleniach z poprzednich zadań na temat tego, jak ich zdaniem serie
Fibonacciego wpływają na życie i przetrwanie obserwowanego przez nich gatunku.
W razie potrzeby należy pozwolić uczniom na odrobienie pracy domowej.
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Informowanie o wynikach i
uzyskanych kompetencjach:
Po zakończeniu tej czynności uczniowie powinni być w stanie:
 
1.         Zrozumieć numery Fibonacciego i ich pochodzenie. 
2.         Zidentyfikować numery Fibonacciego w
przyrodzie i w otaczającym nas świecie.
3.         Wygeneruj kolejne numery w sekwencji Fibonacciego.
4.         Zrozumienie funkcji serii w biologicznym istnieniu gatunku.
5.         Ustalenie, dlaczego wzorce w przyrodzie są istotne dla projektowania
permakultury
 
Zastosowane metody:
Obserwacje terenowe z analizą, dokumentacją i prezentacją.
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Powiązana teoria STE(A)M:
Matematyka: Geometria
Biologia
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Rozwinięte umiejętności:
Zrównoważony rozwój umiejętności badawczych i kreatywne rozwiązywanie
problemów
Wrażliwość i odpowiedzialność wobec innych
Samoekspresja

Niezbędne materiały:
Edukator: Nasiona jako nagroda
Studenci: Notatnik i długopis

Słowa kluczowe:
Permakultura, Projektowanie permakultury, Wzorce w permakulturze, Wzorce w
naturze, Sekwencja/seria/liczby Fibonacciego, Fibonacciego w naturze, Matematyka
w naturze



Media i zasoby
Dostęp do Internetu
Aplikacja do identyfikacji i badań nad roślinami
Aparat fotograficzny przez telefon, tablet lub przy użyciu prawdziwego aparatu
fotograficznego
Zasób internetowy:

1.
2.
3.

4.
https://www.mensaforkids.org/teach/lesson-plans/fabulous-fibonacci/
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Partnerzy projektu:
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Générations.Bio (Belgium)
Web: www.fermebiodupetitsart.be

LogoPsyCom (Belgium)
Web: www.logopsycom.com
Facebook: @Logopsycom

The Polish Farm Advisory and
Training Centre (Poland)
Web: www.farm-advisory.eu
Facebook: @PolishFarmAdvisory

EDU lab (Italy)
Web: www.edulabnet.it
Facebook: @edulabnet

Ed-consult (Denmark)
Web: www.ed-consult.dk
Facebook: @benji.leinenbach

C.I.P. Citizens In Power (Cyprus)
Web: www.citizensinpower.org
Facebook: @citizensinpower

Trànsit Projectes (Spain)
Web: www.transit.es
Facebook: @MakingProjectsCEPS, @TransitProjectes


