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Anotace:
Cílem
je
zvýšit
kvalitu
výuky
prostřednictvím
digitálních
technologií. Zařazením multimédií do výuky chceme působit na co
největší množství smyslů každého žáka. Podporovány jsou aktivity,
které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci. To vše
směřuje ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků.
Tímto způsobem chceme žáky motivovat k hodnotnějšímu učení.
Souměrnost je nový pojem a klíčový termín, se kterým se žáci
prostřednictvím tohoto doplňkového výukového materiálu seznámí.
V úvodní části je tento pojem demonstrován na objektech z běžného
života, kde žáci uvádí další vlastní příklady. Volně navazující
aktivitou je oblékání postav tak, aby výsledek splňoval daná
kritéria symetrie. Následuje vyvození termínu souměrnost na základě
shrnutí
dosavadních
zkušeností
podpořen
praktickou
činností,
vystřihávání a překládání obrazce. Zbytek prezentace je věnován

interaktivním aktivitám, kdy žáci dokreslují souměrný
V závěru je zařazen odkaz na cvičení na internetu.

obrázek.

Plněné výstupy:
Žák pozná souměrný útvar; určí osu souměrnosti modelováním,
překládáním papíru; nakreslí souměrný útvar ve čtvercové síti.
Klíčová slova:
souměrnost, souměrný útvar.
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