Kalejdoskop Matematyczny
Emporium 7.0

TAJEMNICZA LICZBA
Scenariusz

Warsztaty pt. Tajemnicza liczba maj¡ na celu rozpocz¦cie przygody zwi¡zanej z odkrywaniem

π i zach¦cenie uczestników

do samodzielnych poszukiwa« tej wsz¦dobylskiej liczby, która wyst¦puje przecie» w wielu mniej lub bardziej skomplikowanych wzorach matematycznych, zycznych, a tak»e demogracznych:

Tak i mnie i tobie poznawana tu liczba cudna dla ogóªu przynosi wszystkim po»ytek wspaniaªy

https://szkolaedukacji.
http://www.profesor.pl/publikacja,11767,Referaty,

Warsztaty zostan¡ przeprowadzone przy zastosowaniu metody klas my±l¡cych matematycznie (zob.

pl/peter-liljedahl/) i uczenia
Uczenie-sie-przez-zabawe).

si¦ przez zabaw¦ (zob.

1.

Przygotowanie do warsztatów

1.1. Materiaªy i pomoce dydaktyczne niezb¦dne do przeprowadzenia za j¦¢.

1.

Notesy do zapisywania pomiarów (po jednym dla ka»dego uczestnika);

2.

Przybory do pisania (po jednym dla ka»dego uczestnika) ;

3.

Kalkulatory (4×);

4.

Taca (2×);

5.

Tablet lub laptop (4×);

6.

Ta±ma miernicza (3×);

7.

Sznurek, ew. sztywniejszy drut (dªugo±¢

8.

Waga (2×);

9.

Kasza lub ry» (ilo±¢

≈ 2 kg

≈ 50 cm

 zale»na od obwodu najwi¦kszego kr¡»ka z podpunktu 11);

 zale»na od obj¦to±ci najwi¦kszego pojemnika z podpunktu 13);

10.

Wi¦ksze naczynie pomiarowe (o obj¦to±ci wi¦kszej od obj¦to±ci najwi¦kszego pojemnika z podpunktu 13);

11.

Trzy (lub wi¦cej) okr¡gªe kr¡»ki o promieniach ró»nej dªugo±ci, z zaznaczonymi ±rodkami;

Model z »ycia codziennego: deska do krojenia lub kr¡»ek linowy u»ywany w urz¡dzeniach d¹wigowych.

12.

Trzy (lub wi¦cej) pary podkªadek wykonanych z tego samego materiaªu i maj¡cych t¦ sam¡ grubo±¢. Ka»da para
skªada si¦ z podkªadki okr¡gªej o promieniu dªugo±ci
ka»dej parze

r

r

i podkªadki kwadratowej o boku tej samej dªugo±ci

r.

W

jest inne.

Model z »ycia codziennego: okr¡gªe i kwadratowe podkªadki pod szklanki:

13.

Trzy (lub wi¦cej) pary pojemników. Ka»da para skªada si¦ z pojemnika w ksztaªcie walca i z pojemnika w ksztaª-

h, ponadto
r i h s¡ inne.

cie prostopadªo±cienu o podstawie kwadratowej. Wysoko±¢ obu pojemników jest taka sama i równa
promie« podstawy walca i bok podstawy prostopadªo±cianu s¡ równe

r.

W ka»dej parze dªugo±ci

Model z »ycia codziennego: pojemniki do przechowywania »ywno±ci:

1.2. Materiaªy uzupeªnia j¡ce do wykorzystania w miar¦ wolnego czasu i zainteresowania sªuchaczy.
1.

Puzzle z geometryczn¡ interpretacj¡ liczby

π

(4×).

Puzzle mo»na przedstawi¢ w postaci wydruku lub w wersji elektronicznej korzystaj¡c przykªadowo ze strony:

www.jigsawplanet.com

Istnieje te» mo»liwo±¢ zrobienia puzzli w programie PowerPoint.
W przypadku elektronicznej wersji puzzli dla ka»dej Grupy Badawczej nale»y przygotowa¢ tablet lub laptop.

2.

Ró»norodne zadania logiczne zwi¡zane z liczb¡

π,

które znajduj¡ si¦ w osobnych plikach doª¡czonych do scena-

riusza.

1.3. Instrukcje do eksperymentów.
Przygotowujemy instrukcje (w formie pisemnej i/lub obrazkowej) przeprowadzenia czterech krótkich eksperymentów zwi¡zanych z geometri¡ i rachunkiem prawdopodobie«stwa, które pozwol¡ uczestnikom warsztatów na samodzielne wyci¡ganie
wniosków i dokonywanie odkry¢.
Przykªadowe instrukcje znajduj¡ si¦ w osobnych plikach doª¡czonych do scenariusza (zob. plik Pi-Instrukcje.pdf ).

1.4. Przygotowanie sali lekcyjnej.
Stoªy w sali grupujemy w pi¦¢ wysp. Przy czterech z nich, ustawionych przy ±cianach sali, b¦d¡ pracowaªy Grupy Badawcze
zªo»one z uczestników warsztatów. Pi¡ta wyspa umieszczona po±rodku sali b¦dzie sªu»yªa prezentowaniu eksponatów.
Na ±rodkowej wyspie ustawiamy: makiet¦ Piramidy Cheopsa, Kuferek z losami przydziaªu do Grup Badawczych, laptop,
(rzutnik oraz w odpowiedniej odlegªo±ci ekran w przypadku braku sprz¦tu audiowizualnego w sali).
Ponadto na ka»dej z czterech bocznych wysp umieszczamy notesy, instrukcje, dªugopisy, kalkulator oraz:
1. wyspa: trzy (lub wi¦cej) okr¡gªe deseczki (sekcja 1.1.12), ta±ma miernicza, sznurek (drut);
2. wyspa: kwadratowe i okr¡gªe podstawki (sekcja 1.1.13), ta±ma miernicza, waga;
3. wyspa: pojemniki w ksztaªcie walca i prostopadªo±cianu (sekcja 1.1.14), ta±ma miernicza, kasza/ry», naczynie do

wa»enia, waga, taca;
4. wyspa: tablet lub laptop z uruchomionym apletem Monte Carlo napisanym w programie

https://www.geogebra.org/m/t24wmudv)

2.

GeoGebra

(zob.

Przeprowadzenie zaj¦¢

2.1. Podziaª na Grupy Badawcze.
Uczestnicy warsztatów dostaj¡ przydziaª do jednej z czterech Grup Badawczych na podstawie wyci¡gni¦tego losu z Kuferka
Przydziaªów.
Praca w maªych grupach umo»liwi indywidualne podej±cie do ka»dego z uczestników, a z drugiej strony uczy pracy
w zespole. Losowy przydziaª do grup ma sprzyja¢ zró»nicowaniu poziomów wiedzy i zdolno±ci czªonków grupy.

2.2. Wprowadzenie.
Obraz bardziej zwraca uwag¦ i jest ªatwiejszy w odbiorze ni» sªowo, dlatego jako wprowadzenie do warsztatów prezentujemy zdj¦cie ze strony:

https://www.sott.net/article/159717-UK-Complex-crop-circle-appears-to-be-a-coded-representation-of-Pi

c Alex Pictures
oraz podajemy informacje na ten temat przykªadowo ze strony:

https://polskatimes.pl/zagadka-kregow-w-zbozu-rozwiazana/ar/7687
Kr¡g zauwa»ono w 2008 roku na polu j¦czmienia w angielskim hrabstwie Wiltshire. Miaª prawie 50 metrów ±rednicy
i skªadaª si¦ ze spiralnej zygzakowatej linii. Natychmiast okrzykni¦to go najbardziej skomplikowanym kr¦giem w zbo»u
w historii. Dopiero po dwóch tygodniach emerytowany astrozyk Mike Reed zauwa»yª, »e wzór kr¦gu jest w istocie kodem
pewnej liczby. Dzisiaj my te» spróbujemy odkry¢ t¦ tajemnicz¡ liczb¦.

2.3. Eksperymenty.
Kolejnym etapem zaj¦¢ jest przeprowadzenie przez uczniowskie Grupy Badawcze krótkich eksperymentów. Nie tylko
w naukach przyrodniczych, ale tak»e w dziedzinie matematyki jest to jedna z najskuteczniejszych form edukacji.
Ka»dej z Grup Badawczych wr¦czamy przygotowany wcze±niej opis zadania do wykonania (zob. 1.3 Instrukcje do ekspe-

rymentów ).
Prowadz¡cy zaj¦cia dyskretnie kontroluj¡ przebieg pomiarów wykonywanych podczas eksperymentów oraz zach¦caj¡ do
zapisywania spostrze»e« i wyprowadzenia wniosków.
Nast¦pnie Grupy Badawcze prezentuj¡ wyniki swoich eksperymentów, porównuj¡ je i szukaj¡ podobie«stw.
2.4. Podsumowanie eksperymentów.
W nast¦pnej cz¦±ci warsztatów prezentujemy matematyczne uzasadnienie otrzymanych w eksperymentach wyników (zob.
plik Liczba Pi - prezentacja.ppt doª¡czony do scenariusza).
Ponadto przedstawiamy intryguj¡ce fakty zwi¡zane z liczb¡

π

i jej histori¡, które rozbudz¡ ciekawo±¢ i d¡»enia poznawcze

uczestników zaj¦¢.
2.5. Konkurs.
Warsztaty ko«czymy konkursem mi¦dzy Grupami Badawczymi. W ramach konkursu uczestnicy warsztatów rozwi¡zuj¡
ró»norodne zagadki logiczne i ukªadaj¡ puzzle zwi¡zane z liczb¡

π,

o których mowa w sekcji 1.2.

