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ΕΝΝΟΙΑ: Ακολουθία Φιμπονάτσι στη 
Φύση 
 

1- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ 

Οι αριθμοί Φιμπονάτσι είναι μια σειρά αριθμών στα μαθηματικά που πήρε 

το όνομά της από τον Λεονάρντο της Πίζας, γνωστό ως Φιμπονάτσι. Η 

ακολουθία ξεκινά με τους αριθμούς 0 και 1 και κάθε αριθμός που ακολουθεί 

προκύπτει από την πρόσθεση των δύο προηγούμενων αριθμών (0, 1, 1, 2, 3, 

5, 8, 13, 21, 34, 55 ...). Η σειρά/ακολουθία Φιμπονάτσι εκφράζει συχνά τη 

μαθηματική σύνθεση των φυτών. Η σειρά Φιμπονάτσι είναι απαραίτητη κατά 

την μάθηση του σχεδιασμού περμακουλτούρας, όχι μόνο για να κατανοήσουν 

οι μαθητές τη δομή και τον ρόλο του φυτού, αλλά και για να αποκτήσουν 

κάποια στοιχεία για να μιμηθούν το μοτίβο και να δουν πώς επηρεάζει τον 

σχεδιασμό ενός συστήματος. Με βάση αυτήν την ιδέα, οι μαθητές θα 

εκτιμήσουν τα μαθηματικά με έναν πιο διασκεδαστικό τρόπο. Οι μαθητές 

καλούνται να παρατηρήσουν προσεκτικά την ακολουθία Φιμπονάτσι στα 

φύλλα των φυτών, στα λουλούδια, στις διακλαδώσεις των δέντρων ή σε πολλά 

άλλα στοιχεία που μπορούν να βρουν στη φύση. Στο βίντεο τους θα 

εντοπίζουν και θα εξηγούν κάθε φορά που αναγνωρίζουν την ακολουθία 

Φιμπονάτσι. 

 
 

 
      Πηγή: https://www.mensaforkids.org/teach/lesson-plans/fabulous-fibonacci/ 
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2- Δραστηριότητες του έργου LivingStem που 

μπορεί να σχετίζονται με αυτήν την έννοια 

Η βιντεοσκόπηση μπορεί να συνδυαστεί καλύτερα με τις δραστηριότητες «Η 

ακολουθία του Φιμπονάτσι στη φύση» και «Η χρυσή́ τομή́, οι μέλισσες & 

ο σχεδιασμός μόνιμης καλλιέργειας» από το Σύστημα Παιχνιδοποίησης του 

LivingSTEM.  

 

Πιθανές ιδέες για την παραγωγή περιεχομένου:  

 

1) Βιντεοσκόπηση διάφορων λουλουδιών (ή φύλλων ή δένδρων) που 

απεικονίζουν σαφώς την ακολουθία Φιμπονάτσι ενώ οι μαθητές μαθαίνουν 

τους αριθμούς Φιμπονάτσι κατά τη διάρκεια των προαναφερθέντων 

παιχνιδιών.  

 

2) Η χρυσή τομή, που είναι ορατή στη φύση, συνήθως απεικονίζει τον αριθμό 

Φιμπονάτσι σε κελύφη, σπόρους ηλιοτρόπιων και κουκουνάρια, που 

περιστρέφονται σε αντίθετες σπείρες των αριθμών Φιμπονάτσι, ακόμα και 

στην επιφάνεια μιας αξεφλούδιστης μπανάνας. 

 

3) Αυτή η έννοια μπορεί επίσης να συνδεθεί με το ‘Παιχνίδι Ιδανικό Μενού’ 

όπου οι μαθητές μαθαίνουν να εκτιμούν την υγιεινή διατροφή με βάση τα 

φρούτα και τα λαχανικά τους. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του Υγιεινού 

Γεύματος, το οποίο αποτελεί μέρος των δραστηριοτήτων στο ‘Παιχνίδι 

Ιδανικό Μενού’, μπορούν να δημιουργήσουν και να βιντεοσκοπήσουν τη δική 

τους ερμηνεία για την ακολουθία Φιμπονάτσι. 
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4) Στο εγχειρίδιο LivingSTEM, επεξηγείται η σημασία των μοτίβων στην 

περμακουλτούρα. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το μάθημα 

για να ενσωματώσει τα μαθηματικά και τη φύση ενθαρρύνοντας έτσι τους 

μαθητές να βιντεοσκοπήσουν δημιουργικά τις νέες τους γνώσεις στα 

μαθηματικά και την επιστήμη μέσω των δέντρων, των μελισσών και των 

λουλουδιών στη φύση.  

 

3- Πρόταση μεθοδολογίας για την υλοποίηση της 

δραστηριότητας που περιγράφεται παραπάνω  

Οδηγίες προς τους μαθητές: 

 

1. Κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών με την ακολουθία Φιμπονάτσι και τη 

χρυσή τομή, ο δάσκαλός σας θα μοιραστεί μαζί σας την έννοια της 

ακολουθίας Φιμπονάτσι. Μπορείτε να εξερευνήσετε περαιτέρω το θέμα 

μέσω πηγών φιλικών προς τα παιδιά που μπορείτε να αναζητήσετε στο 

Διαδίκτυο και να ανακαλύψετε άλλα παιδιά στην ηλικία σας, από όλο 

τον κόσμο, τα οποία εξηγούν ή μοιράζονται τις απόψεις τους για την 

ακολουθία Φιμπονάτσι. 

 

2. Αποφασίστε ποιο από τα απεριόριστα παραδείγματα στη φύση επιθυμεί 

η ομάδα σας να παρουσιάσει στο βίντεο. 

 

3. Γράψτε τη γενική ιδέα του βίντεο, το σενάριο, το εικονογραφημένο 

σενάριο (η δομή του βίντεο σε λήψεις) και στη συνέχεια δημιουργήστε 

το πρόγραμμα παραγωγής. Βεβαιωθείτε ότι το βίντεο σας δεν θα 

παρουσιάσει μόνο ένα πανόραμα παραδειγμάτων αλλά και κάποια 

βασική εξήγηση για αυτό που βιντεοσκοπείτε με βάση τις παρατηρήσεις 

ή την έρευνά σας. 
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4. Ακολουθήστε τις γενικές οδηγίες για τη δημιουργία ενός βίντεο που σας 

έχει δώσει ο δάσκαλός σας. 

 

 

4- Η συμμετοχή των παιδιών στη δραστηριότητα: 

Αυτή η δραστηριότητα δημιουργίας βίντεο προάγει μια πολύ πλούσια 

ανταλλαγή μεταξύ των μαθητών διαφορετικών κλίσεων. Οι μαθητές που έχουν 

έφεση στα μαθηματικά θα συλλάβουν αμέσως την έννοια από τη μαθηματική 

σκοπιά, ενώ οι μαθητές που έχουν έφεση στα καλλιτεχνικά θα γοητευτούν από 

την αισθητική που υπάρχει στον φυσικό κόσμο. Θα είναι ένα εύκολο και 

διασκεδαστικό παιχνίδι με τη διακριτική παρουσία των μαθηματικών - μια 

μέθοδος μάθησης που θα αλλάξει την αντίληψη των παιδιών για τα 

μαθηματικά. Η λήψη αποφάσεων στην οποία θα συμμετέχουν οι μαθητές, τα 

διάφορα μέρη της έρευνας και η βιντεοσκόπηση μπορούν να γίνουν ομαδικά. 

Αυτή η ιδέα που αναπτύχθηκε και διδάχθηκε στο Σύστημα Παιχνιδοποίησης 

LivingSTEM θα ενισχυθεί μέσω της δημιουργίας βίντεο. Οι μαθητές θα 

αντιληφθούν ότι η περμακουλτούρα δεν είναι απλά η καλλιέργεια ενός κήπου, 

αλλά επίσης η μάθηση των μαθηματικών και η εκτίμηση των έργων του 

καλύτερου αρχιτέκτονα στον κόσμο: της φύσης.  

 

 

5- Σχέσεις μεταξύ αυτής της έννοιας, της επιστήμης 

(STEAM) και της περμακουλτούρας: 

Μαθήματα σχετικά με το STEAM: 
• Μαθηματικά (βασική κατανόηση και εκτίμηση της ακολουθίας 

Φιμπονάτσι και της χρυσής τομής) 

• Βιολογία (σύνδεση της χλωρίδας με τη μαθηματική της δομή) 

• Τέχνες (άντληση έμπνευσης από τον φυσικό κόσμο και η ενσωμάτωση 

της στα μαθηματικά και την επιστήμη, δεξιότητες παραγωγής γραπτού 

λόγου) 
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• Τεχνολογία (παραγωγή βίντεο, μπορεί να επεκταθεί ανάλογα με το 

επιλεγμένο θέμα) 

• Μηχανική (σχεδιασμός και υλοποίηση της παραγωγής) 

 

 

Δεξιότητες που θα αναπτυχθούν: 

 

• Μαθηματική αντίληψη μέσω των δεξιοτήτων κατανόησης γραπτού και 

προφορικού λόγου και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου  

• Επιστημονικές δεξιότητες μέσω παρατήρησης και έρευνας 

• Δεξιότητες σχεδιασμού, οργάνωσης, συγγραφής σεναρίων, 

διαπροσωπικής επικοινωνίας και συγκρότησης ομάδων 

• Τεχνολογικές δεξιότητες στον γραμματισμό των μέσων 

• Μια ολοκληρωμένη κατανόηση των μαθηματικών ως μέρος του STEAM 

και ο ρόλος τους στην περρμακουλτούρα και τη ζωή. 

 
 


