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Wstęp
Liczba lub sekwencja Fibonacciego jest pojęciem matematycznym o bardzo szerokim
zakresie. Ma ona znaczenie jako narzędzie nauczania w rozwiązywaniu problemów,
jej logarytmiczne zastosowania w informatyce, jej istota w sztukach wizualnych -
architekturze, malarstwie, wzornictwie, a nawet w poezji przyczyniają się do wzrostu
liczby zwolenników i fanów Fibonacciego, zapoczątkowując nowe zainteresowania
matematyką, rozszerzając je w niektórych częściach świata na młodsze pokolenia.
 
W permakulturze nie sposób nie podkreślić istotnej roli "Obserwacji" jako integralnej
części jej systemowego podejścia do projektowania. Rola naturalnych wzorców
obserwowanych w przyrodzie jest bardzo istotna. To właśnie z tych obserwowanych
wzorców wynika, że elementy w ramach systemu (naturalne lub strukturalne) są
wzmacniane w celu optymalizacji efektywności projektu. 
Dlatego właśnie sekwencja Fibonacciego i złote proporcje obserwowane w
naturze są bardzo ważne w projektowaniu permakultury.
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Kalendarz
Badania i wyjazdy w teren mogą być prowadzone przez cały rok. Należy jednak
pamiętać o starannym planowaniu, ponieważ harmonogram będzie miał wpływ na
niektóre działania w części drugiej tego działania.

Ważna uwaga:
W Belgii, a także w innych krajach europejskich, seria Fibonacciego jest
wprowadzana tylko dla studentów po zaawansowanych klasach geometrii, a więc nie
dla osób poniżej 16 roku życia. Jednak w innych krajach, takich jak USA i
Indie, koncepcja Fibonacciego wprowadzana jest już w wieku 10 lat,
klasyfikowanych jako "utalentowani studenci". Zaletą używania
Fibonacciego do fascynowania uczniów matematyką w młodym wieku może być
zwiększenie zainteresowania tą dyscypliną. Ponadto, artyści będący
instynktownymi twórcami wzorów demonstrują złotą proporcję w większości swoich
prac. Integracja matematyki ze sztuką daje uczniom zupełnie inną perspektywę
tych dyscyplin.



Czas trwania:
Nauka w klasie:
wprowadzenie do zasady Fibonacciego/odświeżenie zasady: 30 minut do 1 godziny
Sekwencja Fibonacciego i Męska Pszczoła: 1,5 do 3 godzin (w zależności od tego, jak
bardzo edukator zamierza rozwinąć ten temat)
Projektowanie permakultury - rozdział na wzorach: 1-2 godziny

Zadania:
Zadanie P1.1: Praca domowa, przygotowanie wizyty w pasiece - 30 minut do 1
godziny.
Zadanie P1.2: godziny
liczone jako podróż w terenie
Zadanie P1.3: Prezentacja -
2 godziny przygotowania i 20 minut prezentacji.
Zadanie P2.1: Spoiwo Fibonacciego - 1 godzinna aktywność w pomieszczeniach
Zadanie P2.2: Wyszukiwanie lokalizacji - 30 minut x 7 dni, Zezwolenie/zezwolenie -
zależy od lokalizacji
Zadanie P2.3: Obserwacja - 15 do 20 minut x 21 dni (elastyczna i skalowalna)
Zadanie P2.4: Układ projektowy - 2 godziny wewnątrz budynku + 1 godzina na
budowie
Zadanie P2.5: Przygotowanie działki ogrodowej: zebranie materiałów - X godzin,
praca na miejscu zależy od wielkości powierzchni działki.
Zadanie P2.6: Nasiennictwo i sadzenie: Zakup lub wyszukiwanie materiału siewnego
wymaga X czasu, rzeczywisty wysiew 30 minuty; przeszczepienie - 30 minut x 8 osób
Zadanie P2.7: Filmowanie - 5 minut na zadanie, 2 godziny na zamontowanie całego
filmu + 1 godzina montażu
Zadanie P2.8: 30 do 45 minut
na jedną wizytę X liczba planowanych zorganizowanych wizyt

Wycieczka w teren:
Wizyta w pasiece: 2 godziny 
Nauka w klasie: Wprowadzenie/odświeżanie
Fibonacciego: 30 minut do 1 godziny Sekwencja Fibonacciego i Męska Pszczoła: 1,5
do 3 godzin (w zależności od tego, jak bardzo edukator zamierza rozwinąć ten temat)
Permaculture Design - rozdział na wzorach: 1-2 godziny
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Przygotowanie
Edukator musi posiadać odpowiednią wiedzę na temat zasady Fibonacciego. Internet
jest łatwym źródłem informacji, ponieważ oferuje ogromne ilości materiałów na
temat sekwencji Fibonacciego i tematów pokrewnych. Istnieją również
międzynarodowe sieci nauczycieli, którzy wymieniają się planami lekcji i innymi
materiałami w zależności od grupy wiekowej lub poziomu zaawansowania uczniów.
Dostępne są również plany lekcji do pobrania przez Internet (przykład:
https://www.mensaforkids.org/teach/lesson-plans/fabulous-fibonacci/).  
Nauczyciel powinien mieć dogłębną i sumienną wiedzę na temat permakultury, aby
nauczać "wzorców postępowania w permakulturze". Powinien umieć z łatwością
łączyć ze sobą matematykę w przyrodzie, tak jak w przypadku serii Fibonacciego i
złotej proporcji. Podstawowy kurs projektowania permakultury (jest bardzo zalecany,
ale nie obowiązkowy). 
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Zadania i wyzwania:
Edukator będzie wprowadzał STEAM w sposób "nieszablonowy" z koncepcją
matematyczną, która jest poza zasięgiem obecnego programu nauczania. Będzie to
kamień milowy dla uczniów, którzy będą pracować nad własnym projektem
permakultury i tworzyć go.
Realizacja tego projektu będzie dla uczniów ostateczną nagrodą.
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Wskazówka dotycząca
skutecznego przeprowadzenia
zajęć, nadzoru i organizacji:

Zajęcia składają się z różnych części. 

Określ predyspozycje do nauki, jak również obawy związane z uczeniem się (np.
w przypadku trudności w uczeniu się) ucznia i odpowiednie skalowanie tych
czynności. 

Zaplanuj ćwiczenia z uwzględnieniem regionu i klimatu oraz zaplanuj je tak, by

Zdefiniuj jasno cele i wyzwania każdej z części, aby pobudzić kreatywność
uczniów. 

Przywołaj inspiracje Fibonacciego i inne powiązane materiały, aby utrzymać

Jednym z istotnych podejść inspirowanych permakulturą, które być może jest już

 

      były przyjemne, a nie obciążały uczniów. 

motywację uczniów (przykłady: legenda o tym, że Fibonacci był zastraszany jako
dziecko, ale udało mu się, jak odnalazł swój matematyczny ciąg poprzez
obcowanie z naturą, obraz Mona Lisa i złota racja żywnościowa pokazują, jak Da
Vincci instynktownie wpisał się w złotą proporcję...). 

praktykowane przez nauczyciela i będzie niezwykle użyteczne dla powodzenia
tego działania, jest zastosowanie "przemyślanej obserwacji". Nie ogranicza się to
tylko do obserwacji każdego ucznia, aby móc odpowiedzieć na każdy z nich
w sposób adaptacyjny, ale także do obserwacji ogólnego procesu działania.
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Wyzwania i zadania:
Nauka w klasie 1: 
Od jednej do dwóch godzin lekcji w klasie na temat pszczoły męskiej są warunkiem
koniecznym (uproszczony przegląd znajduje się w załączniku 2). W Internecie
dostępne jest otwarte źródło informacji na ten temat z darmowymi planami lekcji dla
nauczycieli. 
- Podczas lekcji nauczyciel zapyta uczniów, co wiedzą o pszczołach. Ich wspólny
wkład zostanie zanotowany przez nauczyciela w celu porównania go w przyszłości z
ich wkładem po wizycie w pasiece. 
 
Zadanie 1: 
W ramach pracy domowej każdy z uczniów wypisze, czego oczekuje po wizycie w
pasiece. Uczniowie mogą przygotować pytania, które zadają przewodnikowi po
pasiece.

CZĘŚĆ 1: Skupienie się na
sekwencji Fibonacciego i na samcu
pszczoły

Metoda(-y)/technika(-y)
gamifikacji

P1.1.
Uczniowie będą czerpać wiele radości z nauki od pszczół i ich świata, ponieważ mają
za zadanie określić znaczenie pszczół w ekosystemie. Uczniowie będą również
stosować złotą proporcję Fibonacciego w tworzeniu dzieł sztuki. Wykonanie
rabaty ogrodowej przy użyciu spiralnego wzoru lub liczb Fibonacciego może być
zarówno trudne, jak i zabawne. 
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Wyzwania i zadania:

Wycieczka terenowa: 
wizyta w lokalnej pasiece.
Podziel uczniów w grupach 3 lub 5 osobowych w zależności od wielkości klasy.
 
Zadanie 2: 
Zapisz jak najwięcej lekcji. Wyzwanie polega na tym, że z tego, czego się nauczą,
będą prezentować w klasie nową wiedzę, którą zdobyli.  
 
Pod koniec wizyty uczniowie dowiedzieliby się m.in. o tym, czego się nauczyli:
-powinni opowiedzieć, czego nauczyli się o trutniach i samicy pszczoły z lekcji z serii
Fibonacciego
-struktura wspólnotowa ula i wydajna linia produkcyjna, która pozwala pszczołom na
przechowywanie miodu
-jak miód jest produkowany poprzez inny rodzaj systemu przywództwa i współpracy
-system rozmnażania pszczół
-istotne role pszczół w ekosystemie i sposób zarządzania odpowiedzialnymi
pasiekami 
-oraz wiele innych istotnych i trywialnych rzeczywistości, które pomagają uczniowi
być kreatywnym w myśleniu.

Zadanie 3: Prezentacja. 
Nauczyciel może wybrać własny temat, ale informacje będą oparte na ich analizie i
postrzeganiu zdobytej wiedzy z wizyty w pasiece. Musi przedstawić propozycje
dotyczące tego, co każda osoba może przyczynić się do ochrony pszczół. Zachęca
się do autorefleksji i badań.
 
- Nauka w klasie 2:
Permakultura
Przed podjęciem tematu permakultury, edukator otwiera podłogę na burzę mózgów.
Chodzi o to, aby znaleźć znaczenie rodzin pszczelich dla projektowania permakultury
i powiązać to, czego nauczyły się w tym module z tym, co już wiedzą o
permakulturze.
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Podsumowanie wyników i
uzyskanych kompetencji:
P1.3. STE(A)M Cele kształcenia:
Pod koniec tego zajęcia uczniowie powinni być w stanie:
 
1. Obliczyć sekwencję pokoleniową Fibonacciego i wyjaśnić jej
znaczenie dla życia codziennego
2. Powiązać sekwencję generacji Fibonacciego z biologicznym
istnieniem pszczół
3. Uzyskanie głębokiego potwierdzenia u siebie odpowiedzialności za siebie w
zakresie ochrony pszczół i naszego środowiska.
4. Dla poziomów zaawansowania: Podłączenie sekwencji rozrodczej
Fibonacciego do projektu permakultury
 
Zastosowane metody:
Obserwacje terenowe z analizą, dokumentacją, prezentacją i
rozwiązywaniem problemów.
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Powiązana teoria STE(A)M:

Matematyka
Nauka: Biologia
Eko-socjologia

P1.4
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Rozwinięte umiejętności:
P1.5 Rozwój standardów etycznych i świadomości ekologicznej studenta
- Rozwiązywanie problemów krytycznych
- Umiejętności badawcze
- Wrażliwość i odpowiedzialność wobec innych
- Samoekspresja

Niezbędne materiały:
P1.6 Studenci: Notatnik i długopis, materiały do prezentacji

Słowa kluczowe:
P1.7. 
Przodkowie samców Fibonacciego, Seria Fibonacciego u pszczół,
pszczoły i Fibonacciego, Złoty stosunek, Złoty stosunek w naturze, Złoty
stosunek w sztuce, Złoty stosunek w warzywach, Spirala, Złota spirala, Spirala
i harmonia, Piękno i złoty stosunek, Permakultura i wzory, Wzory w permakulturze,
Wzory w naturze, Sekwencja/seria/liczby Fibonacciego, Matematyka w naturze.



Media i zasoby

1.   Aparat fotograficzny w telefonie, tablet lub za pomocą prawdziwego aparatu
fotograficznego (Instrukcja obsługi została celowo pominięta, aby umożliwić
uczniom własną kreatywność i inicjatywę w zakresie robienia zdjęć z wizyty w
pasiece w celu ich prezentacji).
2.   Źródła internetowe:

P1.8

http://www.dave-cushman.net/bee/fibonacci.html
https://wild.maths.org/fibonacci-and-bees
https://www.mensaforkids.org/teach/lesson-plans/fabulous-fibonacci/
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Permakultura i złoty środek
Metoda(-y)/technika(-y)
gradacji
P2.1 
Techniki gry są zintegrowane z różnymi zadaniami i wyzwaniami, za które nagrody są
wynikiem ich pracy. W miarę jak uczniowie będą przeglądać i stosować sekwencję
Fibonacciego, począwszy od prostego dzieła sztuki segregatora, a skończywszy na
wykorzystaniu materiałów pochodzących z recyklingu, przejdą do większego
wyzwania, jakim jest zastosowanie projektu permakultury z sekwencją Fibonacciego.
Częścią zabawy jest ich niezależność w stosowaniu instynktu i umiejętności
projektowych oraz wiele zajęć na świeżym powietrzu w grupie. Wizyty
zewnętrznych gości będą również wyjątkowym doświadczeniem. 
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Zadania i wyzwania

Zaprojektuj swój biurowy segregator.

Używając materiałów z recyklingu w 6 różnych kolorach, takich jak zadrukowane
części używanych plastikowych toreb, kolorowych plastikowych toreb, tkaniny ze
starych kolorowych dżinsów lub starych ubrań, wszelkie stare materiały, które
możesz przykleić i wyciąć.
Stwórz swoją sztukę Fibonacciego, wycinając 6 kółek w różnych kolorach z
materiałów pochodzących z recyklingu.
 Stwórz własną sekwencję zaczynając od 2 kółek o promieniu X cm, wybierz swój
początkowy promień i stwórz własną serię. (Wskazówka: jeśli zaczniesz od kółka o
promieniu 1 cm, następne kółko będzie miało również 1 cm, następnie 2 cm, a
następne 3 cm...
Przyklej kółka do przedniej części segregatora w dowolny wzór.
Tam masz swój Fibonacci Permaculture Garden Binder (FPG Binder)!

P2.2 
Projektowanie ogrodu z sekwencją Fibonacciego
Uczniowie w grupach 8-osobowych z zadania P2.3
 
Wskazówki dla uczniów, które zapewnia wychowawca:
 
Wyzwanie: Stworzenie swojej pierwszej sekwencji Fibonacciego

Zadanie P2.1  Sekwencja Fibonacciego

Wybierz taki, do którego można przykleić rzeczy.

 
Wyzwanie: Zaprojektowanie ogrodu permakultury z sekwencją Fibonacciego

Zadanie P2.2: Znajdź swoją lokalizację. 
Wyszukaj opuszczony lub zaniedbany teren w swoim ogrodzie, na podwórku
szkolnym, w ogrodzie sąsiada, w miejscowym gospodarstwie rolnym (ekologicznym
lub nie), publiczną działkę, którą wyobrażasz sobie przekształcić w działkę ogrodową. 
Uzyskaj pozwolenie lub zezwolenie (jeśli jest to teren publiczny). Obserwacja
rozpoczyna się w trakcie przeszukiwania Twojej lokalizacji. WSKAZÓWKA: Zacznij od
małej działki. Zapewnij sobie dostępność do wody.
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Zadania i wyzwania

Zadanie P2.3: Odwiedź lokalizację kilka razy. Obserwuj.
Jaka jest orientacja działki (w kierunku północnym? południowym?...) do ustalenia,
kierunek wiatru i słońca.
Jaki rodzaj roślinności jest obecny?
Jaki rodzaj gleby tam jest?
Przejścia ludzi lub zwierząt (domowych lub dzikich)?
Jeśli odwiedzasz daną porę roku, zapytaj, jak wygląda sytuacja w tej okolicy w
pozostałych porach roku. Czy istnieje zagrożenie powodziowe, itp. 
Zapisz wszystkie obserwacje w dzienniku.
Plik w segregatorze FPG

Zadanie 2.3. Projektowanie swojego ogrodu
Na podstawie celów, które ustaliłeś dla swojego projektu (np. wydajność i estetyka,
odporność na otoczenie, itp.), elementy zaobserwowane w Twojej lokalizacji,
zdecyduj się na wzór, który zastosujesz.
 
Aby ułożyć swój wzór, możesz użyć wyciętych kół lub kwadratów lub po prostu
narysować na dużej siatce/papierze technicznym. Jeśli używasz wyciętych papierów
do tworzenia swoich stref, upewnij się, że weźmiesz pod uwagę większe wycięte koła
lub kwadraty, aby uzyskać większą perspektywę na swój projekt. Ważne: Układ
Twojego projektu powinien być proporcjonalny do projektowanej działki ogrodowej. 
  
Zawsze należy wziąć pod uwagę: sezon siewny, potrzeby w zakresie ekspozycji na
słońce i zapotrzebowanie na wodę każdej rośliny, a także pełny rozmiar rośliny, gdy
dorosła, i oczywiście ich najbardziej przyjazne dla roślin. 
Kiedy już rośliny zostaną zdecydowane, można zacząć wypełniać swoje strefy,
zapisując ich.
Zaznaczcie pozycje roślin na kółkach i zapiszcie ich nazwy. 
Macie tymczasowy projekt. Tymczasowy, ponieważ wasz wzór może się jeszcze
zmienić. Pozostańcie elastyczni.
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Zadania i wyzwania

Uwaga: Nie należy przyspieszać wzrostu na swojej działce ogrodowej poprzez
wspomaganie wzrostu roślin poza sezonem. Jeśli ten projekt zostanie rozpoczęty
jesienią lub zimą, możesz przygotować swoją działkę ogrodową, ścinając trawę i
przykrywając ją grubymi stosami gazet i kartonów, a następnie przykrywając kartony
suszonymi stogami siana od lokalnego rolnika ekologicznego lub skoszoną trawą.
Idealnie jest rozpocząć sadzenie na wiosnę, chociaż niektóre warzywa można siać
zimą. Sprawdź swój wybór roślin - warzyw/kwiatów.

Zadanie 2.4 Przygotowanie działki ogrodowej
Przygotuj swoją ziemię. Zrób kilka badań nad permakulturą lub organicznymi
preparatami glebowymi dla ogrodów. 
Wskazówki dotyczące przygotowania gleby (w zależności od obszaru/kraju):
Jesień-zima-wczesna wiosna: przykryć artonami lub grubymi stosami gazet, a
następnie skosić trawę lub wysuszoną słomę organiczną. 
Późna wiosna - późne lato: stosować technikę "no-dig". Technika "no-dig" polega na
układaniu kartonów, słomek i wierzchniej warstwy zdrowej gleby na nieobrobionej
rabacie ogrodowej lub działce. Pozwala to na natychmiastowe rozpoczęcie sadzenia.
Różne techniki są dostępne w Internecie.

Zadanie 2.5 Nasiennictwo i sadzenie

Wskazówka: Jeśli zaczniesz wiosną, zapytaj w okolicy o nasiona lub sadzonki. Jeśli
żadna z nich nie jest dostępna, zaopatrz się w nasiona. 
 
W zależności od lokalizacji i przygotowanej rabaty/plotki, zdecyduj się instynktownie,
czy sadzić bezpośrednio, czy też zacząć od sadzonek. 
 
Zadanie 2.6: W zależności od lokalizacji
i przygotowanej rabaty/plotki ogrodowej, zdecyduj się odruchowo, czy sadzić
bezpośrednio, czy też zacząć od sadzonek.

Zadanie 2.7 Organizowanie wizyt 
Zaproś inne grupy do odwiedzenia swojej działki ogrodowej i wymiany doświadczeń.
Zaproś nauczycieli i inne klasy do odwiedzenia, gdy Twoje ogrody zaczną przybierać
formę lub będą gotowe do zbiorów. Przygotuj się na wyjaśnienie tego, co robisz, a
czego nie uczysz się na podstawie doświadczeń.
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Podsumowanie wyników i
uzyskanych kompetencji:

STE(A)M Cele kształcenia:
Na zakończenie tej części ćwiczenia uczniowie powinni być w stanie:
 
1.   Zapoznawać się z numerami Fibonacciego i czuć się komfortowo.
2.   Doceniać wzorce, które dostrzegają w swoim otoczeniu i mieć
pojęcie o ich wpływie.
3.   Zrozumieć złotej proporcji i jej znaczenia w świecie
przyrody.
4.   Zastosuj umiejętności matematyczne i naukowe w projektowaniu i tworzeniu
działki ogrodowej.
 
Zastosowane metody:
Obserwacje terenowe z analizą, dokumentacja, prezentacja, rozwiązywanie
problemów, projektowanie.

Powiązana teoria STE(A)M

Nauka: Biologia
Technologia: korzystanie z gadżetów i aplikacji oraz związek Fibonacciego ze

Inżynieria: projektowanie działki ogrodowej
Sztuka: sztuka wizualna 
Matematyka: Sekwencja Fibonacciego i złote proporcje

P2.4

światem IT
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Rozwinięte umiejętności

Samodzielność
Rozwój standardów etycznych i świadomości ekologicznej studenta
Krytyczne i kreatywne rozwiązywanie problemów
Zdolność twórcza
Przywództwo
Umiejętności badawcze
Wrażliwość i odpowiedzialność wobec innych i ich otoczenia
Samoekspresja

P2.5

Niezbędne materiały:
P2.6
Część 1: Notatnik i długopis, materiały do prezentacji

Część 2: Kartki żywego pnia, segregator, kawałki materiałów kolorowych z recyklingu,
linijka, nożyczki, klej, papier do grafizacji lub siatki, kolorowe ołówki,
kolorowe papiery (opcjonalnie), kartony, słoma, gleba lub kompost, nasiona
i/lub sadzonki, narzędzie do podlewania (zraszacz). Telefon, tablet lub
prawdziwa kamera do filmowania.
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Słowa/frazy kluczowe
P2.7
Fibonacci i złoty środek, Projektowanie w permakulturze, Wzorce w permakulturze,
Wzory w naturze, Sekwencja/seria/liczby Fibonacciego, Matematyka w naturze,
Sztuka w naturze, Sztuka Fibonacciego w architekturze, Złoty stosunek w warzywach,
roślinach i zwierzętach, Złoty stosunek w naturze, Harmonia i złoty stosunek

Media i zasoby

https://www.mensaforkids.org/teach/lesson-plans/fabulous-fibonacci/
https://www.visionarypermaculture.com/notes

P2.8
1.    Dostęp do Internetu
2.    Książki dotyczące permakultury i Fibonacciego
3.   Źródła internetowe:
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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


