Flytninger i koordinatsystem

Lærerark

Formål
Formålet med denne aktivitet er, at eleverne skal arbejde med flytninger i koordinatsystem, hvor de
bruger kroppen og eksperimenterer i større format - i stedet for blot at sidde og tegne opgaverne på
papir. Eleverne skal arbejde med det visuelle og overskueligheden, når det kommer op i en større størrelse.
Der arbejdes med begreber som spejling, parallelforskydning, drejning og sammensatte flytinger.
Øvelsen kan laves i et stort koordinatsystem, som lægges på gulvet, så eleverne kan kravle rundt på det,
og øvelsen kan også laves på smartboard/whiteboard, hvor der er hentet et koordinatsæt som baggrund, som de kan tegne på. Øvelsen kan også stadig laves ”traditionelt” på ternet papir med små kartonfigurer.
Materialer
iPad, telefon eller kamera
Koordinatsystem – gerne stort
Tavle
Papir
Lineal

Karton i to farver
Blyant
Snor
Vinkelmåler

Selve øvelsen
• Eleverne får udleveret 2 stykker karton i to forskellige farver.
• De skal klippe to ens figurer. De kan starte med at lave en trekant.
Øvelsen kan udbygges, og de kan efterfølgende lave en firkant og
udvikle til andre polygoner. Figuren skal laves, så den kan udfylde
et bestemt antal hele tern på koordinatsystemet.
• Den ene figur lægges i koordinatsystemet.
• Den placeres, så koordinatsættene til figurens hjørner kan noteres.
Der kan evt. tages et billede af placeringen.
• Eleverne skal notere koordinatsættene til figurens hjørner.
• Dernæst skal den anden figur placeres, så den ligger efter en anvisning i forhold til flytning. Det kan være: Spejl figuren i 1. aksen,
eller parallelforskyd figuren 4 tern til højre osv.
• Lad eleverne tage billeder af de forskellige flytninger og lad dem
notere de forskellige koordinatsæt til de nye flytninger.
• Eleverne kan også selv eksperimentere med flytningstyper, og de
kan stille hinanden opgaver.
• Når eleverne skal lave drejninger, kan de med fordel bruge snor til
at lave vinkler, så de kan se, hvorhen de skal dreje de forskellige
figurer.
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Forslag til opgaver
• Spejl i 1. aksen.
• Spejl i 2. aksen.
• Parallelforskyd fire tern til højre.
• Drej figuren 90˚ med uret omkring (0,0).
• Drej figuren 180 ˚ mod uret omkring (0,0).
• Parallelforskyd figuren 4 terne til venstre og 8 tern op.
• Spejl figuren i 1. aksen og drej den efterfølgende 90 ˚ med uret.
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