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KONCEPCJA: Fraktalna geometria natury: 
arytmetyka z jej geometrią  
i trygonometrią 
 
 

1- KRÓTKI OPIS KONCEPCJI 
 
Pojęcie arytmetyki, w szczególności geometrii, jest pojęciem dotyczącym 

względnego położenia figur, rozmiaru, kształtu i właściwości przestrzeni. 

Geometria zajmuje się również pomiarami takimi jak objętość, kąty, długość, 

powierzchnia, obwody. Geometria buduje podstawy arytmetyki ogólnej. 

 

Trygonometria bada relacje między bokami i kątami, relacje funkcji 

trygonometrycznych.  

 

Odwołując się do permakultury w tej koncepcji można mówić także o fraktalnej 

geometrii przyrody (zajęcia dla nieco starszych dzieci w wieku 12-14 lat). 

 

 

2- Działania projektu LivingStem, które mogą być 

związane z tą koncepcją 
 

Koncepcję tę można zastosować do wielu działań w Systemie Grywalizacji, 

takich jak budowanie budek dla ptaków, budowanie hotelu dla owadów, ale 

także do działań związanych z Fraktalami i Naturą, ciągiem Fibonacciego w 

naturze czy projektowaniem ogrodu Mandala.  

 

System grywalizacji - „Budki dla ptaków - budowanie i nauka”: podczas zajęć 

z budowania budek dla ptaków uczniowie poznają jednostki miary, zbudują 

figury przestrzenne, a to przyda się w życiu codziennym.  
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System grywalizacji - „Fraktale i natura”: podczas tego ćwiczenia uczniowie 

mogą dowiedzieć się, jak matematyka (głównie geometria) łączy się z naturą 

na przykładzie fraktali. Fraktale są punktem zbieżności STE(A)M. Wypełniają 

lukę między nauką a metafizyką, dzięki czemu można się o nich wiele 

dowiedzieć i są dobrym tematem do stworzenia wideo. 

 

Ta koncepcja może być również połączona z Idealną grą w ogrodzie 

kuchennym, w której uczniowie grają w poszukiwanie skarbów na farmie / 

ogrodzie permakultury, aby odkryć skarby środowiska permakultury, ponieważ 

projekt permakultury kładzie nacisk na znaczenie fraktali. 

 

 

3- Propozycja metodologii realizacji działania 

opisanego powyżej 

Film można nakręcić podczas działań związanych z systemem grywalizacji. 

Zanim dzieci zaczną kręcić wideo, zapraszane są do burzy mózgów o tym, jak 

ważną funkcję w świecie pełni geometria, pomiary i proporcje (nie tylko w 

przygotowaniu drewnianych skrzynek, ale także np. ogród permakulturowy, 

budowa domu mieszkalnego itp.). 

 

Film można również nakręcić podczas gry w Idealny Ogród Kuchenny, gdzie 

uczniowie - podczas poszukiwania skarbów - mogą również obserwować 

niektóre fraktale w naturze, robić zdjęcia lub używać szkła powiększającego, 

aby zobaczyć fraktale. Studenci przeprowadzą również burzę mózgów na 

temat geometrii w przyrodzie. 

 

Pozwoli im to uświadomić sobie, że geometria wpisana jest również w naturę. 

Niniejsza dyskusja ma na celu zilustrowanie studentom, że geometria jest 

wykorzystywana w różnych dziedzinach życia i w przyrodzie, w tym w tych 

podstawowych, które zaspokajają ludzką egzystencję. 
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Następnie uczniowie na przykładzie budek dla ptaków mogą wyjaśnić, jak 

zbudowano dom, dlaczego ma takie proporcje i co by się stało, gdyby ściana 

po jednej stronie była niższa (źle wymierzona) lub dach był zbyt wąski. 

Uczniowie w tym ćwiczeniu wykazują zrozumienie, że każdy „budowniczy” 

powinien posiadać wiedzę z zakresu geometrii oraz że geometria i pomiary są 

ważne w życiu. 

 

Po burzy mózgów uczniowie mogą napisać historię / pomysł na wideo 

i scenariusz, a następnie stworzyć harmonogram produkcji. 

 

 

4- Zaangażowanie dzieci w ćwiczenie: 

Uczniowie będą pracować w grupach. Dzięki burzy mózgów będą mieli okazję 

wyrazić siebie, a także wysłuchać pomysłów innych uczniów. 

  

Ważną częścią przygotowania do filmu będzie kreatywność uczniów i 

odwołanie się do przykładów z życia, np. gdzie geometria jest wykorzystywana 

w życiu codziennym... budowaniu domów, mostów itp. 

 

Dodatkowo każdy będzie mógł wypowiedzieć się na temat tego, jak sztuka 

arytmetyki przenosi się do praktyki, jak ważny jest dobry projekt ogrodu i 

wszystkich jego elementów. 

 

 

5- Związki między tą koncepcją a nauką (STEAM)  

i permakulturą: 

Koncepcja „Fraktalna geometria natury: arytmetyka z jej geometrią  

i trygonometrią” jest powiązana z tematami STEAM i permakulturą. 

Korzystając z matematyki (w szczególności geometrii, trygonometrii) podczas 
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wykonywania pomiarów uczniowie mogą poznać proporcje. Uczniowie mogą 

również uczyć się projektowania, zwłaszcza podczas projektów budek dla 

ptaków, ale także projektu ogrodu permakultury. Tworząc wideo, będą musieli 

znać technologię nagrywania wideo, taką jak używanie aparatu itp. 

 

Studenci rozwiną umiejętności analitycznego myślenia, projektowania i 

umiejętności naukowych poprzez obserwację i badania, umiejętności 

planowania, organizacji, pisania scenariuszy, komunikacji interpersonalnej, 

budowania zespołu. Będą również mieli okazję przećwiczyć umiejętności 

technologiczne w produkcji medialnej oraz wykorzystania kamery / programu 

do tworzenia filmów. 

 

 

 


