KEGA 020UMB-4/2013
VOĽNÝ ČAS 2
Názov úlohy: Pat a Mat stavajú hrad1
Úloha je zameraná prácu v štvorcovej sieti, ako aj na vytváranie stavieb z kociek. Vychádza
pri tom z hrových aktivít, s ktorými sa deti stretávajú vo svojom voľnom čase každý deň.
 Ročník: druhý
 Situácia: voľný čas
 Matematický obsah podľa PISA: priestor a tvar
 Matematický obsah podľa ŠVP: práca v štvorcovej sieti, zväčšovanie a zmenšovanie
rovinných útvarov, stavby z kociek
 Kompetencie:

modelovanie,

reprezentácia,

použitie

symbolického,

formálneho

a technického vyjadrovania; kompetencie na úrovni reflexie
 Úroveň matematickej gramotnosti: 5 – žiak je schopný pracovať s modelmi
zložitejších situácií, identifikovať obmedzenia a špecifikovať predpoklady. Žiak vie
strategicky pracovať, využívať širšie, dobre rozvinuté rozumové a zdôvodňovacie
schopnosti, vhodne prepája

tvrdenia, preniká do podstaty situácií. Vie formulovať

a vyjadrovať vlastné interpretácie a zdôvodnenia.
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Východisková situácia
Pat a Mat si chcú postaviť netradičný hrad. Ale to nie je také jednoduché. Najprv potrebujú
plán, podľa ktorého budú stavať. Pat nakreslil plán (na obrázku), ale Matovi sa nepáčil. Chcel
by postaviť hrad, ktorý by bol väčší.
Úloha 1: Pomôž Matovi zostaviť plán, v ktorom každá úsečka z Patovho plánu bude o 1 cm
dlhšia (dĺžka strany štvorčeka na obrázku je 1 cm).

Úloha 2: Pat a Mat sa nevedeli dohodnúť, tak si zavolali na pomoc kamarátku Lucku. Tá im
však nechcela plán hneď rysovať, ale zašifrovala im ho pomocou šípok. Narysuj plán do
štvorcovej siete podľa Luckiných pokynov.

Začiatok plánu je v mieste označenom

hviezdičkou.
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Ďalšie úlohy:


Postav Matov, Patov aj Luckin hrad z kociek. Nakresli, ako vyzerá každý z týchto
hradov, keď na ne pozeráš zhora?



Pat a Mat sú majstri, ktorí sa pustia do všetkého. Luckin zápis šípkami sa im veľmi
zapáčil a vymysleli jeden aj oni.
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Nakresli podľa ich šípkovej šifry plán a postav tento hrad z kociek.


Vymysli pre spolužiakov iné šípkové šifry, podľa ktorých dal postaviť hrad so siedmimi
poschodiami.
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