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Anotácia

Významnou témou v primárnom matematickom vzdelávaní sú súmerné útvary a ich vlastnosti. Propedeutické aktivity
zamerané na nadobúdanie skúseností dieťaťa so symetriou sa vyskytujú už v predškolskom veku a zvyčajne sa realizujú
pomocou skladania papiera technikou odtláčania alebo strihania vzorového útvaru. Iný typ aktivity je zameraný na tzv.
„dokreslenie druhej polovice“ obrázka, pričom sa používajú symetrické predlohy. V rámci primárneho vzdelávania je
potrebné projektovať gradačne náročnejšie aktivity, aby zodpovedali schopnostiam žiakov. Cieľom prezentácie je poskytnúť
ukážky manipulačných a virtuálnych aktivít zameraných na tvorbu symetrických obrázkov a objavovanie vlastností osovej,
resp. rovinovej súmernosti pomocou zrkadiel. Aktivity majú rovnaký matematický obsah, ale sú navrhnuté v rôznych
modifikáciách pre rôzne prostredia a s rôznymi pomôckami. Prezentácia reflektuje výsledky výskumného projektu
„Optimalizácia výučbových materiálov z matematiky na základe analýzy súčasných potrieb a schopností žiakov mladšieho
školského veku“(OPTIMAT_APVV 15-0378), ktorého cieľom je prispôsobiť výučbové materiály v oblasti matematiky
schopnostiam, záujmom a potrebám žiakov primárneho vzdelávania. Prezentácia je určená žiakom a učiteľom primárneho
vzdelávania, rodičom, ako aj ďalším záujemcom.

Vytvor súmerný obrázok (Čo vidíš v zrkadle?)

Vytvor zrkadlový obraz (aplet)

Manipulácia s kockami a zrkadlom umožňuje nadobúdať
dôležité skúsenosti s objavovaním princípov symetrie a tvorby
symetrických obrázkov. Cieľom aktivity je vytvoriť súmerný
obraz podľa predlohy na kartičke. K dispozícii sú dve kocky
s rôzne zafarbenými stenami (alebo iné pomôcky) a jedno
zrkadlo. Úroveň náročnosti úlohy sa reguluje výberom rôznych
predlôh na kartičkách podľa schopností a záujmov detí.
K jednoduchším úlohám patria predlohy s dvomi osami
súmernosti (vertikálnou a horizontálnou), náročnejšie predlohy
tvoria symetrické obrázky s jednou osou súmernosti.

Aktivita je zameraná na vytvorenie zrkadlového obrazu pomocou
apletu. Ide principiálne o tú istú úlohu ako v aktivite s názvom
Vytvor súmerný obrázok, len je realizovaná v interaktívnom
prostredí a je jej jednoduchšiou modifikáciou. Aplet je autorským
dielom riešiteľského kolektívu výskumu OPTIMAT_APVV 150378 a je dostupný na http://www.delmat.info/a/12/. Umožňuje
zvoliť náročnosť úlohy a ďalšie parametre podľa individuálnych
schopností dieťaťa. Na výber sú dva typy predlôh a dve polohy
osi súmernosti. Aplet poskytuje veľmi jednoduchú spätnú väzbu
o správnosti riešenia.

Vytvor rovnaký obrázok (aplet)

Použi dve zrkadlá a vytvor obrázok (aplet)

Cieľom aktivity je vytvoriť súmerný obrázok podľa predlohy
v aplete. Ide o zrkadlovú aktivitu k aktivite s názvom Vytvor
súmerný obrázok, s tým rozdielom, že aplet generuje aj dve
miesta na uloženie kartičiek. Zároveň umožňuje aplet postupné
zvyšovanie náročnosti úlohy podľa individuálnych schopností
a záujmov dieťaťa. Okrem dvoch možností výberu polohy osi
súmernosti sú v ponuke štyri možnosti predlôh, taktiež
v závislosti od voľby náročnosti úlohy. Aplet je autorským dielom
riešiteľského kolektívu výskumu OPTIMAT_APVV 15-0378 a je
dostupný na http://www.delmat.info/a/9/.

Prirodzenou gradáciou úloh zameraných na tvorbu a skúmanie
symetrických obrázkov je použitie dvoch osí súmernosti, čo
v manipulačnej činnosti znamená použiť dve zrkadlá. Na
aplikáciu symetrie s dvomi zrkadlami je určený aplet dostupný na
http://www.delmat.info/a/10/ a je autorským dielom riešiteľského
kolektívu projektu OPTIMAT_APVV 15-0378. Úlohy sa v aplete
generujú podľa nastavených parametrov, ktorými sú úroveň
náročnosti, typ kartičiek alebo počet zobrazených kartičiek. Dieťa
dopĺňa buď jednu alebo 4 kartičky tak, aby získalo obrázok na
predlohe vpravo.

Dokresli zrkadlový obraz
Vlastnosti osovej súmernosti môže dieťa objavovať pomocou
zrkadla a štvorčekovej siete. Aktivita je zameraná na veku
primerané objavenie faktu, že osová súmernosť je zhodné
zobrazenie. Úlohou je umiestniť alebo dokresliť obraz útvaru
v naznačenej osovej súmernosti. Zadanie je propedeutikou
geometrickej konštrukcie vzoru a obrazu v danej osovej
súmernosti. Zrkadlo a štvorcová sieť pomáha pri orientácii sa
a určení umiestnenia obrazu útvaru. Gradácia úloh sa realizuje
použitím takých vzorových útvarov, pri ktorých je vidno opačná
orientácia útvaru alebo takých, pri ktorých os súmernosti nie je vo
vertikálnej a horizontálnej polohe.
“Optimalizácia výučbových materiálov z matematiky na základe analýzy súčasných potrieb a schopností žiakov
OPTIMAT_APVV 15-0378

mladšieho školského veku.”
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