
  

 

 

   

 

 

 
 

 

 
Kluczowa koncepcja 

Seria Fibonacciego w 
przyrodzie  

www.livingstem.eu 

#livingSTEM 

 

The #livingSTEM project (2019-1-BE01-KA201-050529) was funded with 

support from the European Commission. This communication is solely 

the responsibility of the authors and the Commission is not responsible 

for any use that may be made of the information contained therein.



  

2019-1-BE01-KA201-050529https://www.livingstem.eu 

 
 

2 

 

KONCEPCJA: Seria Fibonacciego 

w przyrodzie 

 

1- KRÓTKI OPIS KONCEPCJI 

Liczby Fibonacciego to szereg liczb w matematyce nazwany imieniem 

Leonarda z Pizy, znanego jako Fibonacci. Sekwencja zaczyna się od 0 i 1, a 

każdą następną liczbę można znaleźć przez dodanie dwóch poprzednich liczb 

(0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 ...) Szereg Fibonacciego / sekwencja często 

wyraża matematyczną strukturę roślin. Podczas nauki projektowania 

permakultury, seria Fibonacciego jest niezbędna nie tylko do zrozumienia 

struktury i roli rośliny, ale także do uzyskania wskazówek dotyczących 

możliwości naśladowania wzoru i wpływu, jaki ten wzór będzie miał na projekt 

systemu. Dzięki tej koncepcji uczniowie docenią matematykę w zabawniejszy 

sposób. Uczniowie mają za zadanie uważnie obserwować ciąg Fibonacciego 

w roślinach - liściach, kwiatach, gałęziach drzew, lub w wielu elementach, 

które mogą znaleźć w naturze. Ich film prześledzi i wyjaśni to za każdym 

razem, gdy zidentyfikują serię Fibonacciego. 

 
 

 
 Źródło: https://www.mensaforkids.org/teach/lesson-plans/fabulous-fibonacci/ 
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2- Działania w ramach projektu LivingStem, które 

mogą być związane z tą koncepcją 

Filmowanie najlepiej połączyć z „Permaculture and the Fibonacci Series in 

Nature” i / lub „The Golden ratio, the Bees & Permaculture Design” 

w zajęciach z grywalizacji. 

Możliwe pomysły w produkcji treści mogą dotyczyć następujących kwestii:  

 

1) Filmowanie różnych kwiatów (lub liści lub drzew), które wyraźnie 

przedstawiają serię Fibonacciego podczas nauki Fibonacciego podczas wyżej 

wymienionych gier.  

 

2) Złoty podział widoczny w przyrodzie zwykle pokazuje liczbę Fibonacciego: 

w łupinach nasion słoneczników i szyszek, które skręcają się w przeciwległych 

spiralach liczb Fibonacciego, a nawet na bokach nieobranego banana – 

I liczba grzbietów na obranym bananie będzie zwykle większa liczba 

Fibonacciego.  

 

3) Ta koncepcja może być również powiązana z grą “Idealne Menu”, w której 

uczniowie uczą się doceniać zdrowe jedzenie. Podczas przygotowywania 

Zdrowego Talerza, które jest częścią zajęć w “Idealnym Menu”, mogą 

stworzyć i sfilmować własną interpretację serii Fibonacciego. 

 

4) W podręczniku LivingSTEM wyjaśniono znaczenie wzorców 

w permakulturze. Nauczyciel może wykorzystać tę lekcję, aby zintegrować 

matematykę i przyrodę, zachęcając uczniów do kreatywnego filmowania 

swojej nowej wiedzy z matematyki i nauk ścisłych poprzez drzewa, pszczoły i 

kwiaty w przyrodzie. 
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3- Propozycja metodologii realizacji działania 

opisanego powyżej 

Instrukcje dla uczniów: 

 

1. Podczas gry / gier Fibonacciego i złotego współczynnika, twój 

nauczyciel podzieli się z tobą koncepcją Fibonacciego. Możesz zgłębić 

ten temat, korzystając z przyjaznych uczniom zasobów, które możesz 

przeszukiwać w Internecie i tym samym odkryć rówiesników z całego 

świata, którzy wyjaśniają lub dzielą się swoimi poglądami na temat 

Fibonacciego. 

 

2. Zdecyduj, nad którym z nieograniczonych przykładów w naturze Twój 

zespół chce pracować nad Twoim projektem wideo. 

 

3. Napisz pomysł fabularny swojego filmu, scenariusz, scenorys (jak 

będzie się rozwijał film ujęcie po ujęciu), a następnie utwórz 

harmonogram produkcji. Upewnij się, że Twój film będzie zawierał nie 

tylko panoramę przykładów, ale także podstawowe wyjaśnienia tego, co 

filmujesz, na podstawie obserwacji lub badań. 

 

4. Po prostu postępuj zgodnie z ogólnymi wskazówkami podczas 

tworzenia wideo, które dostarczył Ci nauczyciel. 

 

 

4- Zaangażowanie dzieci w ćwiczenie: 
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Ta aktywność filmowa sprzyja bardzo bogatej wymianie między studentami, 

niezależnie od tego, czy są to osoby z prawą, czy lewą półkulą. Uczniowie ze 

skłonnościami matematycznymi natychmiast uchwycą koncepcję z punktu 

widzenia matematyki, podczas gdy uczniów o skłonnościach artystycznych 

zafascynuje estetyka świata przyrody. Będzie to łatwa i zabawna gra z 

subtelnym wstrzyknięciem matematyki - metoda uczenia się, która zmieni 

sposób postrzegania matematyki przez dzieci. Studenci będą podejmować 

decyzje, badania można podzielić, a filmowanie może odbywać się w grupie. 

Ta koncepcja wykorzystana i nauczona w LivingSTEM Gamification System 

(grywalizacji) zostanie wzmocniona w tym nagraniu wideo. Uczniowie docenią, 

że permakultura to nie tylko uprawianie ogrodu, ale także nauka matematyki i 

docenienie dzieł najlepszego architekta na świecie: 

 

 

5- Związki między tą koncepcją a nauką (STEAM) i 

permakulturą: 

Powiązane tematy STEAM: 

 

• Matematyka (podstawowe rozumienie i uznanie ciągu Fibonacciego 

I złotego podziału) 

• Biologia (łączenie życia roślin z ich konstrukcją matematyczną),  

• Sztuka (czerpanie inspiracji ze świata przyrody i łączenie tego 

z matematyką i naukami ścisłymi; umiejętności pisania) 

• Technologia (produkcja filmowa, może być obszerna w zależności od 

wybranego tematu) 

• Inżynieria (planowanie i realizacja wyników) 

 

Rozwinięte umiejętności: 

 

• Perspektywa matematyczna poprzez umiejętności integracyjne 

• Umiejętności naukowe poprzez obserwację i badania.  
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• Umiejętności planowania, organizacji, pisania scenariuszy, komunikacji 

interpersonalnej, budowania zespołu 

• Umiejętności technologiczne w zakresie umiejętności korzystania 

z mediów  

• Zintegrowane zrozumienie STEAM i ich roli w permakulturze i życiu. 

 
 


