
Scenariusz zajęć w ramach Zadania 5: opracowanie scenariusza zajęć w 

ramach modułu Eksploratorium 7.0 poświęconych tematowi „proste 

problemy które zainspirowały wielkie odkrycia” do projektu pn.: 

"Kalejdoskop Matematyczny", (umowa nr POWR.03.01.00-00-T044/18). 

TEMAT ZAJĘĆ: Świat brył 

 
CEL ZAJĘĆ: Celem zajęć opisywanych scenariuszem, zatytułowanych „Świat brył”, jest 

utrwalanie i poszerzanie wiedzy i umiejętności matematycznych, rozwijanie wyobraźni 

przestrzennej poprzez rozpoznawanie i nazywanie brył (ostrosłupy, graniastosłupy, bryły 

obrotowe, bryły platońskie) w nawiązaniu do otaczającej nas rzeczywistości oraz rozbudzenie 

ciekawości poznawczej. W celu wizualizacji modeli brył obrotowych podczas zajęć zostaną 

wykorzystane: mikser kuchenny, generator brył obrotowych, generator brył platońskich, 

animacje w GeoGebrze. Na zajęciach zostaną wykorzystane modele brył wydrukowane na 

drukarce 3D. Niezależnie, uczestnicy zajęć będą mogli własnoręcznie wykonać modele brył 

(np. kalendarz na dwunastościanie ) z wykorzystaniem siatek tych brył oraz origami. Zakres 

zajęć wykracza poza program nauczania matematyki szkoły podstawowej.  

 

 
CELE SZCZEGÓŁOWE: 

- zapoznanie z nowymi pojęciami geometrii przestrzennej 

- kształcenie umiejętności dostrzegania  brył  w otaczającej nas rzeczywistości 

- wykonanie  modelu dwunastościanu 

- rozwijanie wyobraźni  geometrycznej 

- rozwijanie sprawności manualnej 

- ćwiczenie poza matematycznych zdolności takich jak cierpliwość, dokładność 

 

METODY DYDAKTYCZNE: 

 

- wykład 

- dyskusja  

- burza mózgów  

- praca w grupach 

- ćwiczenia indywidualne 

- prezentacja 

- konkursy 

 

FORMY PRACY: 

 

- frontalna 

- zespołowa 

 

 

MATERIAŁY I POMOCE NAUKOWE: 

 

- modele brył 

- anaglify brył i okulary 3D 

- komputer z łączem internetowym 

- projektor 



- papier biały i kolorowy 

- nożyczki 

- klej 

- cyrkle 

- ołówki 

 

 

 

 

 

 

 

PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ 

 

1. Przygotowanie dużej ilości modeli brył ( bryły złożone z klocków , bryły 

wydrukowane na drukarce 3d,  bryły wykonane metodą origami, bryły transparentne 

porównawcze, kostki wielościenne, przedmioty codziennego użytku, anaglify brył) 

2. Przygotowanie sali do zajęć, Ustawienie brył na stolikach w dostępnym dla 

wszystkich miejscu. 

3. Przygotowanie komputera i projektora. 

4. Przygotowanie pozostałych materiałów potrzebnych do realizacji zajęć 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPY ZAJĘĆ: 

I część.  

Czas pracy: 15 minut.  

Cel: uczeń potrafi sklasyfikować, omówić i nazwać pewne bryły. 

Uczniowie gromadzą się wokół stołu, na którym znajdują się różne bryły. Są to m.in. 

ostrosłupy, graniastosłupy, bryły obrotowe, bryły platońskie. Bryły wykonane są różnymi 

technikami i z różnych materiałów – bryły transparentne porównawcze, bryły szkieletowe, 

klocki i słomki konstrukcyjne, z papieru wykonane metodą orgiami, wydrukowane na 

drukarce 3D, kości wielościenne do gry oraz przedmioty codziennego użytku. Uczniowie 

mogą wziąć bryłę do ręki i dokładnie się jej przyjrzeć. Następnie uczniowie proszeni są o 

wskazanie ich własności, pogrupowanie ich pod kątem cech wspólnych i ich nazwanie.  

Na stole znajdują się również anaglify brył tzn. płaskie rysunki dające uczniowi po założeniu 

specjalnych dwubarwnych okularów  złudzenie trójwymiarowego obrazu bryły. 

Załącznik: Anaglify.jpg 

 

 



II część. 

Czas pracy: 15 minut. 

Cel: uczeń rozumie co to jest i jak powstaje bryła obrotowa. 

Prowadzący informuje, że kula, stożek i walec są przedstawicielami  szerszej klasy brył 

zwanej bryłami obrotowymi. Podaje definicję bryły obrotowej.  

 

W celu wizualizacji pojęcia bryły obrotowej prowadzący wykorzystuje mikser kuchenny ze 

specjalnie przerobionym na potrzeby zajęć mieszadłem oraz przygotowane z tektury figury 

płaskie.. Mieszadło miksera zostało tak przerobione, aby można było w nim umieścić ramki 

różnych figur płaskich. Ramka figury zostaje umieszczona w mieszadle miksera. Po 

uruchomieniu miksera uczeń obserwuje jaka bryła obrotowa powstaje.  

Następnie uczniom pokazywana jest ramka pewnej figury płaskiej z wyróżnioną linią { osią 

obrotu). Uczniowie na podstawie wyglądu tylko tej ramki mają przewidzieć jaką bryłę 

obrotową otrzymamy  w  wyniku obrotu wokół wskazanej linii. Następnie ramka 

zamieszczana jest w mieszadle miksera. Po uruchomieniu miksera uczeń ma okazję 

potwierdzić lub skorygować swoje przypuszczenie. Podczas tego zadania uczeń poznaje bryłę 

zwaną sferostożkiem. Na modelu wydrukowanym na drukarce 3D osoba prowadząca zajęcia 

pokazuje jak powstaje sferostożek i jakie ma własności. 

Na koniec tego etapu osoba prowadząca zajęcia prezentuje program do generowania brył 

obrotowych, który znajduje się na stronie internetowej (3d-generator.youin3d.com/#).  Uczeń 

może podejść do komputera narysować dowolną krzywą, a program pokaże jaką bryłę 

otrzymamy po obrocie tej krzywej. Program umożliwia swobodne obracanie otrzymanej bryły 

obrotowej. 

Na podsumowanie uczniowie podają przykłady brył obrotowych występujących w otaczającej 

nas rzeczywistości. 

Dla nauczyciela: Bryłą obrotową nazywamy bryłę która powstaje z obrotu figury płaskiej 

dookoła ustalonej prostej zwanej osią obrotu). 

Dla nauczyciela: Kwadrat obracamy dookoła prostej zawierającej przekątną. Otrzymaną 

bryłę przecinamy płaszczyzną zawierającą oś obrotu a następnie obracamy o 90 stopni i 

otrzymujemy sferostożek 

 

Załącznik 1 ( Zdjęcia przerobionej końcówki miksera ) 

Załącznik 2 ( Zdjęcia przedstawiające figury płaskie i ramki figur) 

Załącznik 3 ( Zdjęcia modeli brył z rodziny sferostożków ) 

 

 

 

 

III część. 

Czas pracy: 15 minut. 

Cel: zapoznanie ucznia z bryłami platońskimi. 



Na ekranie wyświetlana jest prezentacja dotycząca brył platońskich. Osoba prowadząca 

zajęcia definiuje pojęcie bryły platońskiej i omawia własności brył platońskich: czworościanu 

foremnego, sześcianu, ośmiościanu foremnego, dwunastościanu foremnego i 

dwudziestościanu foremnego. Uczeń dowiaduje się: ile jest brył platońskich, kto i kiedy po 

raz pierwszy opisał bryły platońskie, jak wygląda ściana każdej z brył platońskich, jak 

wygląda siatka każdej z brył.  

Wykorzystujemy „rozpinane” modele brył   wydrukowane na drukarce 3D. Osoba 

prowadząca zajęcia zadaje uczniom pytanie: skąd wiadomo, że nie ma więcej brył 

platońskich, wywołując i koordynując dyskusję. Podczas dyskusji uczeń wspomaga się 

dostępnymi szkieletami wielokątów foremnych w celu utworzenia naroża. 

Na podsumowanie osoba prowadząca prezentuje  zdjęcia z zabytkami Krakowa. Uczniowie 

rozpoznają poznane kształty brył. 

Załącznik 4 ( Prezentacja dotycząca brył platońskich ) 

Załącznik 5 ( Zdjęcia wydrukowanych  na drukarce 3d siatek brył platońskich ) 

Załącznik 6 (Zdjęcia zabytków Krakowa) 

 

 

 

 

 

IV część. 

Czas pracy 10 minut. 

Cel: zapoznanie ucznia z metodą konstrukcji pięciokąta foremnego. 

Uczniom rozdawane są kartki, cyrkle i ołówki. Osoba prowadząca zajęcia na tablicy z 

użyciem dużego cyrkla omawia konstrukcję pięciokąta foremnego. Uczniowie naśladują 

poszczególne etapy konstrukcji. Konstrukcja może być ponownie zaprezentowana na ekranie 

korzystając ze strony internetowej: www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=-

4vK8ExbxA 

 

V część. 

Czas pracy: 15 minut. 

Cel: wykonanie metodą orgiami dwunastościanu foremnego. 

Uczniowie zostają podzieleni losowo na czteroosobowe zespoły. Każdy uczeń dostaje 3 

różnobarwne kartki formatu A4 (zespół 12 kartek). Z każdej kartki uczeń wykona metodą 

orgiami 1 moduł dwunastościanu foremnego. Osoba prowadząca zajęcia pokazuje powoli 

każdy krok, wspomaga ucznia w bezpośrednim kontakcie. 

Poszczególne kroki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 są opisane w załączniku. 

 

Po utworzeniu wszystkich modułów przez wszystkie zespoły, osoba prowadząca zajęcia 

pokazuje jak z tych modułów utworzyć dwunastościan. Uczniowie pracując w zespole tworzą 

dwunastościan. 



Załącznik 7. (Instrukcja składania modułu origami) 

Załącznik 8 (Zdjęcia pokazujące kolejne kroki  składania modułu origami) 

Załącznik 9 ( Składanie modelu dwunastościanu z wykonanych modułów) 

 

 

VI część. 

Czas pracy: 15 minut. 

Cel: wykonanie kalendarza na dwunastościanie. 

Uczniowie dostają na papierze formatu A3 siatkę dwunastościanu, nożyczki i klej. Na każdej 

ze ścian znajduje się jeden miesiąc bieżącego roku. Uczniowie proszeni są o nacięcie linii 

ciągłych i zagięcie do wewnątrz wzdłuż linii przerywanych. Następnie sklejają ściany w 

całość bryły.  Osoba prowadząca zajęcia koordynuje pracę każdego ucznia.  

Załącznik 9 ( Plik pdf  zawierający siatkę dwunastościanu) 

Załącznik 10 (Zdjęcie sklejonego modelu) 

 

 

 

VII część. 

Czas pracy: 5 minut.  

Cel: weryfikacja wiedzy. 

Uczeń rozwiązuje test, z pytaniami dotyczącymi omawianych zagadnień. 

 


