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1 W stęp

Głównym celem niniejszego artykułu jest opis wieloetapowego badania ro
zumienia pojęcia symetrii przez dzieci w wieku 10-12 lat. Przystępując do 
badania przeddefinicyjnego rozumienia symetrii nie byłam świadoma, że będą 
to badania wieloetapowe. Jednak przebieg badań wymuszał takie podejście, 
i taką ich organizację. Podczas kolejnych obserwacji dzieci wyłaniała się po
trzeba ukierunkowania ich uwagi na nowy aspekt pojęcia i skonstruowania 
odpowiedniego narzędzia eksponującego ten aspekt. Tak więc każdy etap ba
dań dostarczał mi nowych faktów, które — po ich zanalizowaniu —  pozwoliły 
na postawienie hipotezy badawczej następnego etapu badań oraz stanowiły 
podstawę do skonstruowania nowego narzędzia badawczego.

Rozumienie pojęć geometrycznych, nawet podstawowych, takich jak figura 
geometryczna, wygląda różnie na różnych poziomach kompetencji matema
tycznych (Hejny, 1997, van Hiele, 1986, Biggs i Collis,1982). Uważa się często, 
ze na poziomie przeddefinicyjnym, jak i późniejszych, podstawowy wpływ na 
rozumienie pojęcia ma indywidualny zakres doświadczeń, gromadzonych przez 
uczącego się zarówno w sposób świadomy, jak i nieświadomy. W  szkolnym 
nauczaniu staramy się dostarczać dziecku możliwości gromadzenia takich do
świadczeń, które wyraźnie są ukierunkowane na własności definicyjne kształ
towanych pojęć. W  odniesieniu do kształtowania pojęcia symetrii znaczący 
wpływ na całokształt prowadzonych przeze mnie badań wywarły uwagi prof. 
Z. Krygowskiej dotyczące psychologicznej roli transformacji:



Formułowanie i precyzowanie pojęć przez ujmowanie abstrakcyjnych 
struktur, jako niezmienniczych układów stosunków w zmieniających się 
sytuacjach, jest jedną z podstawowych idei kierujących w naszej koncep
cji dydaktycznej nauczaniem matematyki na każdym poziomie. [...] Jeżeli 
jakiś przedmiot nie zmienia się, mamy tendencję do niezauważania tego 
przedmiotu. Przedmiot w ruchu zwraca łatwiej uwagę niż przedmiot nie
ruchomy. Także struktura matematyczna „w ruchu” oddzieli się od reszty 
i przyciągnie uwagę (Krygowska, 1979, s. 46).

Jedną z tych abstrakcyjnych struktur, do której chcemy doprowadzić dzieci 
poprzez kolejne lata nauki matematyki (a jest to okres długi) jest struktura 
grupy izometrii. Budowanie tej struktury rozpoczyna się już na stosunkowo 
wczesnym poziomie, jakim jest okres pomiędzy IV a VI klasą szkoły podstawo
wej , a polega między innymi na dostarczeniu dziecku konkretnych doświadczeń 
związanych z tymi przekształceniami, ze stosunkowo mocnym zaakcentowa
niem symetrii osiowej, choć również mówi się o translacji i obrocie. Wszystkie 
te przekształcenia ujmowane są w sposób bardzo intuicyjny. Nie podaje się żad
nych formalnych definicji, ale poszukuje się pierwowzorów tych przekształceń 
w otaczającym nas świecie. Chodzi o to, żeby dziecko potrafiło rozpoznawać 
figury będące wzajmnie lustrzanymi odbiciami, wskazywać oś symetrii, znajdo
wać figurę symetryczną do danej w pewnym specyficznym środowisku (np. na 
kratkowanej kartce, z ustawieniem osi symetrii w pionie, w poziomie, lub pod 
kątem 45° do poziomu). W powyższym cytacie Krygowska podkreśla znaczenie 
procesu zmiany danego przedmiotu. W przypadku symetrii zmianą tą może 
być ruch. Aby więc dziecko potrafiło operować pojęciem symetrii osiowej, wy
daje się być koniecznym wprowadzenie takiego ruchu, obserwacji przedmiotu 
w ruchu, oraz samodzielnego powodowania tej zmiany przez dziecko. Dopiero 
ruch pozwala przesunąć uwagę dziecka z percepcji w kierunku analizy tego, co 
widzi.

W diagnozowaniu poziomów myślenia geometrycznego bardzo często wyko
rzystuje się koncepcję van Hiele. Mimo długoletniej historii teoria ta jest wciąż 
przedmiotem badań i wydaje się być niewystarczająca do pełnego opisu pro
cesów myślowych związanych z kształtowaniem pojęć geometrycznych. Można 
spotkać się z opiniami, że kształtowanie pojęć geometrycznych jest wieloaspek
towe, a samo pojęcie wywodzi się z wielu źródeł (Henderson 2004). Sugeruje się 
potrzebę nawiązania do intuicyjnego, indukcyjnego i dedukcyjnego podejścia 
do obiektów geometrycznych. Coraz częściej do opisu geometrycznych rozu
mowań stosuje się Taksonomię SOLO, która jest traktowana jako poszerzenie 
koncepcji van Hiele, poprzez uwzględnienie założeń teorii Piageta i Skempa 
(Olive, 1991, Pcgg i in., 1998). W opisywanym fragmencie badań do analizy 
dziecięcego myślenia geometrycznego wykorzystuję Taksonomię SOLO. Teoria
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ta jest znana szczególnie na Zachodzie, a dostęp do literatury jest dość ogra
niczony. Przedstawiany poniżej opis teoretycznych podstaw badań w oparciu 
o Taksonomię SOLO jest subiektywną próbą zrozumienia i zastosowania tej 
teorii.

2 Taksonomia SOLO

W latach 1990. został skonstruowany model, będący podstawą interpre
towania poziomów rozumienia pojęć geometrycznych —  Taksonomia SOLO 
(Structure of the Observed Learning Outcome). Uczący się jest tutaj odno
szony do dwóch wymiarów: typu  myślenia oraz jakości myślenia wewnątrz 
danego typu. Rozróżnia się następujące typy:

-  Senso-motoryczny: skojarzony z aktywnością motoryczną, gdzie wiedzę 
można określić jako ukrytą (tacit knowledge),

-  Ikoniczny: skojarzony z wyobrażaniem, z rozwojem wyobraźni i two
rzeniem języka, który można określić jako wiedzę intuicyjną (intuitive 
knowledge),

-  Konkretno-symboliczny: skojarzony z używaniem i manipulacją w obrębie 
pisanego systemu symbolicznego, jest formą wiedzy deklaratywnej,

-  Formalny: skojarzony z abstrakcyjnymi konstrukcjami, bez odniesień do 
świata realnego, wiedza jest wiedzą teoretyczną,

-  Postformalny: skojarzony z rozszerzaniem i badaniem teoretycznych 
struktur, rozwijanych na bazie rozważań teoretycznych.

W tradycyjnym rozumieniu, takie uporządkowanie wskazywało kierunek 
rozwoju — od form prymitywnych, do coraz bardziej wyrafinowanych. W  Tak
sonomii SOLO, mimo iż typy te wiążą się ze stadiami rozwoju Piageta (cho
ciażby poprzez odniesienie do stadiów rozwojowych, z uwzględnieniem tego, że 
pewne typy myślenia nie występują u małych dzieci), to różnią się od piage- 
towskiej teorii przynajmniej w dwóch istotnych kwestiach. Przede wszystkim

typy te nie są rozważane jedynie jako kolejne fazy rozwojowe, gdzie jedna 
faza wyprzedza drugą. Wcześniejsze fazy wspierają te, które następują póź
niej, zaś późniejsze fazy towarzyszą dalszemu rozwojowi faz wcześniejszych. 
Tak więc cykl rozwoju jest dwukierunkowy, zarówno w górę, jak i w dół: typ 
formalny nie wyklucza typu ikonicznego, który nabiera tutaj innego znaczenia, 
skojarzonego z myśleniem formalnym.
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Druga różnica związana jest z tym, że oprócz typów myślenia wyróżnia się 
jakości myślenia. Te same jakości mogą występować w różnych typach my
ślenia. Jakości myślenia charakteryzowane są przez umiejętność dostrzegania 
i kojarzenia/aktów, wiązania ich ze sobą i tworzenia sieci powiązań. Każdą 
z jakości charakteryzuje inny sposób wypowiedzi. W  Taksonomii SOLO wy
różnia się następujące jakości myślenia:

-  Prestrukturalna: wypowiedzi są formułowane na bazie nieistotnych as
pektów, nie związanych z badanym problemem,

-  Unistrukturalna: wypowiedzi są formułowane na bazie pojedynczych, lecz 
istotnych faktów,

-  Multistrukturalna: wypowiedzi są formułowane na bazie wielu aspektów, 
postrzeganych jako niezależne od siebie,

-  Relacyjna: wypowiedzi są formułowane na bazie związków między wie
loma aspektami,

-  Poszerzona abstrakcyjna: wypowiedzi idą w kierunku stawiania pytań 
i wyjawiania nowych sposobów myślenia.

Tak więc na przykład w typie ikonicznym, czyli takim, w którym pod
stawowe znaczenie ma wyobrażenie, a wypowiedzi odnoszą się do globalnego 
ujęcia zjawiska, a nie do związków formalnych, możliwe jest zarówno myślenie 
o jakości unistrukturalnej (wypowiedzi dotyczą pojedynczych faktów) jak i re
lacyjnej (wypowiedzi świadczą o dostrzeganiu wielu związków). Analogicznie 
—  w jednej określonej jakości (np. multistrukturalnej) myśląca osoba może po
sługiwać się wiedzą typu senso-motorycznego, jak i konkretno-symbolicznego.

Jakość prestrukturalna odnosi się do tych wypowiedzi, które nie odpo
wiadają na zadane pytanie, dotyczy uczniów, którzy na dane pytanie nie są 
w stanie odpowiedzieć. Na tym poziomie dziecko nie dostrzega problemu, nie 
potrafi o nim rozmawiać, dlatego jest ono wtedy poza zasięgiem badacza. Naj
istotniejsze dla rozwoju myślenia matematycznego są więc trzy jakości: uni
strukturalna, multistrukturalna i relacyjna.

Dalsze badania z wykorzystaniem modelu SOLO wykazują, że również 
w obrębie jakości myślenia nie funkcjonuje prosty cykl przejścia z jakości uni
strukturalnej na multistrukturałną i dalej na relacyjną (jak na rys. 1). Istnieją 
co najmniej dwa cykle w każdym typie. Przykładowo, wzrost wiedzy w typie 
konkretno-symbolicznym może byc przedstawiony na diagramie z rysunku 2 .
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R ysunek 1. Model SOLO: Typy, cykle uczenia się oraz formy wiedzy (zaczerpnięty 
z pracy Pegg i in.).

R ysu n ek  2. Jakości myślenia SOLO skojarzone z typem 
konkretno-sy mboliczny m .



Diagram ten rozumiem następująco: funkcjonując w typie konkretno-sym- 
bolicznym dziecko dostrzega pojedynczy istotny fakt (wypowiedź typu U l), 
którego jeszcze nie potrafi powiązać z innymi faktami, ani też nie zna jego 
znaczenia dla omawianego problemu. Stopniowo te pojedyncze fakty pozwolą 
na wypowiedź łączącą je ze sobą (i taka wypowiedz osiąga jakość multistruktu- 
ralną M l), a zauważenie wzajemnych związków i zależności pomiędzy faktami 
jest funkcjonowaniem na poziomie relacyjnym. Relacje dają szansę na spojrze
nie na badany problem z innej strony i zauważenie całkiem innego istotnego 
faktu, który może zainicjować kolejny cykl, lub pozwoli na przejście na wyższy 
typ myślenia.

Typy SOLO bywają zestawiane z poziomami van Hiele w następujący spo
sób (Pegg i in.,):

Poziomy van Hiele Typy SOLO_________________
Poziom 1 (wzrokowy) Ikoniczny (I)
Poziom 2 i 3 Konkretno-symboliczny (KS)
Poziom 4 Formalny (F)
Poziom 5 Postformalny (PF)

Widać stąd, że Taksonomia SOLO stanowi istotne rozszerzenie koncep
cji van Hiele poziomów rozumienia pojęć. Różny stopień nabywania poziomu 
1, gdzie uczący się rozpoznaje figury poprzez ich globalny wygląd, może być 
odniesiony do jakości U2, M2, R2 w typie ikonicznym. Natomiast wczesny 
cykl Ul, M l, R1 w typie ikonicznym może być interpretowany jako poziom 0, 
istnienie którego jest postulowane przez niektórych badaczy (Clements i Bat
tista, 1992). Cykl Ul, M l, R1 w typie konkretno-symbolicznym określa rozwój 
myślenia geometrycznego z widzenia kształtu globalnie (co odpowiada pozio
mowi 1 van Hiele) w kierunku dostrzegania pojedynczych własności matema
tycznych. Przykładem wypowiedzi, dotyczącej konkretnej, postrzeganej figury, 
którą można zakodować jako Ul (unistrukturalna, w pierwszym cyklu) w typie 
konkretno-symbolicznym może być stwierdzenie: „Ta figura ma 4 boki” 1. Jest 
to własność, która może być przypisana wielu figurom, a nie jednej konkret
nej, ale dziecko nie jest tego świadome, odnosi to stwierdzenie do jednostkowo 
postrzeganego obiektu. Stwierdzenie „Ta figura (prostokąt) ma górny i dolny 
bok dłuższy niż te z boku” wskazuje na poziom R1 (relacyjny), gdyż żeby ten 
fakt zauważyć, dziecko musiało zanalizować związki pomiędzy różnymi bokami 
(cztery boki nie są całkiem dowolne, dwa sąsiednie są inne, ale są też i takie,

Przykłady zaczerpnięte z pracy Pegg J., Gutierrez A ., Huerta P.:1998, Assessing reaso
ning abilities in geometry, W : P erspectives on  the Teaching o f  geom etry  f o r  the 21st C e n 

tury, An ICMI Study, pod red. C.Mammana and V.Villani, Kluwer Academic Publishers, 
Dordrecht/Boston/London, 275-295.
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które są parami równe). Ten pierwszy cykl w typie konkretno-symbolicznym 
ma wiele powiązań z typem ikonicznym i reprezentuje przejście od intuicyj
nego rozumienia pojęcia do rozwoju myślenia geometrycznego. Osiągając ja
kość myślenia U2 lub M2 w typie konkretno-symbolicznym uczeń jest zdolny 
rozpoznawać figury poprzez ich własności, przy czym na poziomie U2 obserwa
cje bazują na pojedynczej własności (np. „Kwadrat ma cztery boki równe” ), 
zaś na poziomie M2 pod uwagę branych jest wiele własności. Jeżeli uczeń widzi 
związki pomiędzy własnościami lub pomiędzy figurami, jest w stanie podej
mować proste, nieformalne dowody, wskazuje to na osiągnięcie poziomu R2 
w typie konkretno-symbolicznym. Uczeń jest zdolny między innymi stosować 
związki takie jak przystawanie, o ile posiada jakieś empiryczne odniesienia.
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3 Opis problemu badawczego

Opracowany przeze mnie projekt badawczy dotyczy problemu rozwoju ro
zumienia pojęcia symetrii osiowej, począwszy od dostrzegania symetrii jako 
szczególnego położenia figur na płaszczyźnie. Cały projekt jest nie tylko pro
jektem badawczym, ale równocześnie jest projektem dydaktycznym. Jego ko
lejne etapy mają formę gry, w toku której uczniowie uczą się, przy czym ucze
nie się nie dotyczy przyswajania izolowanych elementów wiedzy, ale jest skie
rowane na przeprowadzenie od etapu zidentyfikowania problemu do odkrycia 
jego istoty i przygotowanie do przejścia od rozumienia intuicyjnego do teore
tycznego. Istotnym elementem projektu jest nie tylko dostrzeganie pewnych 
prawidłowości, ale również interakcje między uczniami, wymuszające werbali
zację zauważonych prawidłowości z jednej strony, i zmuszające drugą stronę 
do aktywnego odbioru informacji.

W klasie czwartej na lekcjach matematyki uczniowie przeprowadzali wiele 
doświadczeń związanych głównie z symetrią osiową, ale też z symetrią obro
tową i translacyjną. Wykonywali kleksy, wycinanki, wykorzystywali lustro do 
obserwowania i rysowania odbić, tworzyli symetryczne kompozycje, parkie- 
taże, dywany. Uczniowie poznali termin figury symetryczne osiowo, oraz oś 
symetrii (zgodnie z podręcznikiem Matematyka 2001. Podręcznik dla klasy Ą 
szkoły podstawowej, red. Cieńska M. i in., 1996). Wszystkie te aktywności nie
wątpliwie przygotowują dziecko do zrozumienia definicji symetrii osiowej jako 
przekształcenia. Milcząco przyjmuje się, iż są one wystarczające. Jednak we 
wszystkich tych sytuacjach uwaga dziecka jest skierowana na efekt dokonanego 
Przekształcenia (np. odbicie w lustrze), lub na specyficzne ułożenie figury do 
figury. Dziecko nie musi zastanawiać się nad mechanizmem przeprowadzenia 
jednej figury w drugą, ani nad tym, jak z jednej figury uzyskać drugą figurę.



W związku z tym jeden z problemów badawczych był następujący:
Jak wygląda przejście od wizualnego odbioru kształtów na płasz

czyźnie czy relacji kształtu do innego kształtu leżącego na płaszczyź
nie, do zobaczenia dynamizmu w tej relacji?

Inaczej mówiąc: c z y  ś w ia d o m o ś ć  rela cji sp e c y fic zn e g o  u ło ż e n ia  f ig u r y  do 

f ig u r y  j e s t  r ó w n o z n a c z n a  z  d o s tr z e ż e n ie m  d y n a m iz m u  za w a r teg o  w  t e j  rela cji, 

u m o ż liw ia ją c e g o  n p . p rz e k s z ta łc e n ie  j e d n e j  fig u r y  w  d ru g ą ?

4 Organizacja badań

Dla potrzeb badawczych analizowałam szereg pojedynczych przypadków, 
stosując Taksonomię SOLO. Ze względu na narzędzie badawcze, „przypa
dek” oznacza parę uczniów. Tutaj przedstawię pracę jednej pary uczniów 
uczestniczących we wszystkich etapach badań. Bohaterami tego artykułu są 
Kuba i Kacper. W trakcie prowadzenia pierwszego etapu badań chłopcy byli 
uczniami klasy czwartej. W  czasie drugiego etapu badań rozpoczynali klasę 
piątą, trzeci zaś etap badań przypadł na drugie półrocze klasy piątej. Obaj 
są uczniami zdolnymi, bardzo solidnymi. Kuba jest uczniem opanowanym, nie 
działającym porywczo. Kacper to uczeń bardzo żywy i aktywny, ma trudności 
typu dyslektycznego, które mocno objawiają się na lekcjach języka polskiego. 
Problem wpływu tych trudności na myślenie matematyczne dziecka nie będzie 
podmiotem tego artykułu.

W artykule opisuję pracę chłopców w kolejnych etapach badań. Każdy 
etap był odpowiednio przygotowaną grą. Dwie początkowe, to gry planszowe, 
dwie następne, to gry komputerowe. Każda gra prowadzona była indywidu
alnie i nagrywana na taśmę video w celu późniejszej analizy. Dodatkowo gry 
komputerowe mają odpowiednio zaprogramowaną archiwizację wykonywanych 
operacji.

5 Analiza I etapu badań

5.1 Opis narzędzia badawczego

Idea, która towarzyszyła tworzeniu pierwszego narzędzia badawczego — 
gry planszowej, związana była z problemem jednakowości obiektów. Uzna
nie jednakowości (utożsamianie) obiektów polega na wyróżnieniu określonych 
wspólnych cech jako znaczących i jest zawsze kwestią umowną. Wśród różno
rodnych obiektów różne ich cechy mogą decydować o tym, że dane obiekty zo
staną zaliczone do tej samej klasy abstrakcji. Umiejętność znalezienia obiektu,
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który posiadałby daną cechę, jest istotna na lekcjach matematyki. Czasem 
np. potrzebujemy trójkątów, a czasem tylko trójkątów równoramiennych, cza
sem figur przystających, a czasem podobnych. Dziecko musi orientować się, 
jaka cecha decyduje o wyborze danego obiektu. Moje zainteresowania skupiły 
się wokół jednego rodzaju jednakowości, jakim może być symetria. Dwie fi
gury symetryczne do siebie są wyróżnione spośród innych jako jednakowe pod 
pewnymi względami (czyli mające pewne cechy wspólne). Celem, ukierunko
wującym tworzenie planszy, było stworzenie takiej sytuacji, w której można 
by sprawdzić, czy dzieci są w stanie wskazywać różnorodne cechy jako maksy
malnie upodabniające. Jej funkcja była więc diagnozująca zdolności umownego 
wyróżniania cech figur, akceptowania ich umownej jednakowości, a także ak
ceptowania innej umowy. Ponadto chodziło o to, by sprawdzić, czy i w jaki 
sposób dzieci samodzielnie wyeksponują lustrzane odbicie. Było to więc po
szukiwanie odpowiedzi na pytania:

• Czy dla dzieci jednakowość obiektów może być podyktowana różnymi 
cechami?

• Czy dzieci są w stanie zaakceptować dwie różne konwencje dla określenia 
jednakowości wyróżnionych obiektów?

• Czy samodzielnie są w stanie podać jako jedną z cech wyróżniających np. 
lustrzane odbicie, z którym spotkały się już w czasie lekcji matematyki?

• Jeśli lustrzane odbicie zostanie zauważone i wyróżnione jako element 
utożsamiania dwóch obiektów, to w jaki sposób dzieci opiszą związki 
między tak położonymi figurami?

Plansza do gry w I etapie badań zawierała 63 pola. Rysunki na polach były 
bardzo urozmaicone: obiekty różniły się kolorami, wzorkami, grubością linii, 
stopniem abstrakcji rysunku, wzajemnym ułożeniem w stosunku do siebie.

W grze brało udział dwóch graczy. Zadaniem gracza było odszukanie ry
sunków jednakowych pod pewnym względem. Kładąc swoje żetony na wybrane 
pola, gracz musiał uzasadnić swój wybór, a przeciwnik musiał ten wybór za
akceptować. Reguły gry zmuszały więc uczniów do wyszukiwania i opisów 
wspólnych cech obiektów na rysunkach. Można było nie ograniczać wyboru 
tylko do dwóch pól, a wyróżnienie kilku pół w jednym ruchu zapewniało lep
szy wynik tej osobie, która dostrzegła taką szeroką możliwość. Sytuacja gry, 
w której zostało tu postawione dziecko, była dla niego bliska i czytelna. Ja
sno określone były cele i oczekiwania oraz reguły działania, dlatego dziecko 
niogło wykorzystać całą swoją wiedzę, intuicje, mogło działać w swoim polu 
pojęciowym związanym z figurami na płaszczyźnie (Yergnaud, 1998). Sposób
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doboru graczy nie był narzucany przez prowadzącego badania. Ponieważ Kac
per i Kuba są dobrymi kolegami, zawsze chcieli grać razem.

5.2 Fragment gry Kacpra i Kuby

Chłopcy spontanicznie zaczęli łączyć figury w pary, wybierając w każdym 
ruchu po dwa pola. W drugim ruchu Kuba wybrał pola 19 i 49 (rys. 3), przed
stawiające nuty — (jest to nazwa najczęściej nadawana przez dzieci tym obiek
tom), argumentując: „Są to takie same nuty, tylko że ta (19) jest w  inną 
stronę ” . Jest to odpowiedź wskazująca na multistrukturalną (M l) jakość 
myślenia w typie konkretno-symbolicznym. Zawiera bezpośrednie odwołanie 
do dwóch własności: kształtu i położenia, ale o wyborze zadecydował jesz
cze jeden fakt, którego Kuba nie potrafił nazwać, ale który mógł intuicyjnie 
wyczuwać.
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R ysu nek 3. Usytuowanie pól 19, 49, 5, 29 na planszy do
gry-

Na planszy znajdowały się bowiem jeszcze dwa inne pola przedstawiające 
takie same obiekty jak wybrane, ale Kuba ich nie wskazał. Nie położył więc 
4 żetonów, mimo że taki ruch dawałby mu dodatkowe dwa punkty. Nie po
łączył też pola 49 z polem 29, które przedstawiały figury w łatwym, uprzy- 
wilejowanym położeniu pion-poziom (rys. 3), najczęściej wyróżnianym przez 
grających.
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Pola 19 i 5 oraz 29 i 49 przedstawiały obiekty będące swoimi lustrzanymi 
odbiciami, zatem również położone w pewien charakterystyczny sposób. Po
czątkowo wydaje się, że Kuba wybrał bardzo specyficznie. Jedna z figur poło
żona jest prosto, druga na skos, W  stosunku do siebie leżą „bardzo dziwnie” . 
Jednakże aby dokonać tego wyboru, Kuba musiał przeanalizować wszystkie 
cztery rysunki. Spośród nich wybrał te, które przedstawiały obiekty mające 
taką samą orientację. Wprowadzona przez niego nazwa „nuty” odnosi się tutaj 
do konkretnego obiektu fizycznego. W  zapisie muzycznym nuty pisane są tylko 
w jednej orientacji (nie jest akceptowany zapis w kolejności: z lewej kreska, z 
prawej na dole brzuszek). Ale równocześnie nie są akceptowane zapisy „sko
śne” , takie jak na wybranym przez Kubę polu 19. Jeżeli przy wyborach tych 
pól Kuba kierował się jakimiś doświadczeniami muzycznymi, to w przypadku 
pola 19 wyszedł poza te doświadczenia. Zatem dodatkowa jedna własność mo
gła ogrywać rolę przy wyborze obiektów jednakowych pod pewnym względem, 
chociaż nie została ona nazwana — jest nią ta sama orientacja obiektów na 
polach 49 i 19.

Kacper nie miał wątpliwości co do tego, że 
wybrane obiekty są takie same. W  swoim ru
chu wybrał pola 55 i 62 (rys. 4), również często 
nazywane przez inne dzieci nutami, argumentu
jąc: „bo jest w innym położeniu, ale jest pusto 
w środku” . Struktura tej wypowiedzi jest dość 
złożona. Druga część „ale jest pusto w środku” 
nia podkreślać, że jego wybór jest inny niż wybór
Kuby. Różność jest na poziomie obiektu: obiekty Kuby były „pełne w środku” , 
a jego są puste. Rozpoczynające argumentację stwierdzenie „(bo) jest w innym 
położeniu” wskazuje na to, iż różnica w położeniu jednego i drugiego obiektu 
na płaszczyźnie nie ma znaczenia przy wyborze tych obiektów, i powinno być 
rozumiane jako: wybieram te, bo wprawdzie są w innym położeniu, ale są to 
obiekty posiadające inną wspólną własność: „pusto w środku” .

Figury miały taki sam kształt i faktycznie różniły się położeniem. Kac
per ukierunkował więc swój wybór na obiekty takie same co do kształtu, co 
można odnieść do unistrukturalnej jakości myślenia (Ul), gdzie jedna własność 
odgrywa istotną rolę i jest to identyczność kształtu. Kacper nie nazwał obiek
tów. Wizualnie wyróżnił taki sam kształt, najbardziej podobny do tego, co 
wybrał Kuba. Z jednej strony mamy zatem myślenie o figurze geometrycznej 
jako obiekcie konkretnym (Kuba), a z drugiej jako abstrakcyjnym kształcie 
(Kacper).

Sytuacja powtarzała się w dalszej części gry, poprzez szereg ruchów. Obaj 
chłopcy argumentowali: „takie same, tylko w innym położeniu” (rys. 5,6), obaj

R ysu nek  4. Usytuowanie pól 
wybranych przez Kacpra.



byli bardzo konsekwentni, podtrzymywali swoją osobistą konwencję, akceptu
jąc jednocześnie inną konwencję przeciwnika. Ich argumentacje były bardzo 
zwięzłe i jednakowe: tak ie  s a m e  k sz ta łty , bez odwoływania do konkretnych 
nazw, ró żn ią c e  s ię  jedynie p o ło ż e n ie m . To różne położenie w sytuacji tej gry 
traktowane było bardzo ogólnie. Nie było czynnikiem różnicującym obiekty 
między sobą, paradoksalnie —  łączyło elementy. Jednak nie było to wyróż
nianie ze względu na zachodzenie pewnych szczególnych związków. Ani jeden j 
gracz ani drugi nie traktował żadnego z tych ułożeń jako pewnej specyficznej j 
relacji, w szczególności nie mówił o lustrzanym odbiciu figur. Obiekty cecho- i 
wało jedynie r ó ż n e  położenie, traktowane jako przeciwieństwo ta k ieg o  s a m e g o  \ 

położenia, co w sytuacji pół na planszy oznaczało przesunięcia. Niezależnie 
jednak od podobnie brzmiących wypowiedzi, wybory obu chłopców różniły się 
w istotny sposób. Kuba wyróżniał figury mające taką samą orientację, wy
bierając za każdym razem dwie spośród kilku identycznych, Kacper częściej 
wybierał takie, które były tylko dwie na planszy, nie zwracając w ogóle uwagi 
na orientację. Odpowiedzi Kuby pozostawały na poziomie multistrukturalnym 
(Ml), odpowiedzi Kacpra na poziomie unistrukturalnym (Ul):
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Poziom Ul: kształt

p Poziom Ml: kształt, orientacja b
23 56

Q_ d1 -  31 57

R ysyn ek  5. Kolejny wybór Kuby: 
usytuowanie wybranych pól na plan
szy (na planszy były w sumie 4 takie 
pola, na wszystkich figury takiego sa
mego kształtu i wielkości, w kierunkach 
uprzywilejowanych pion —  poziom).

R ysynek 6. Kolejny wybór Kacpra. 
Usytuowanie pól na planszy (na plan
szy było 5 pól przedstawiających pę
telki: na dwóch polach miały one iden
tyczny kształt j.w., na trzech pozosta
łych kształty były różne).

W  całej grze Kacper dokonał 20 wyborów, a Kuba 2 1 . W  toku gry chłopcy 
nie ograniczali się tylko do wyborów identycznościowych, nie wskazywali jedy
nie figur przystających. Wyróżniali przykładowo całą rodzinę trójkątów, pro
stokątów, kół (w różnych kolorach, wielkościach, kształtach, z różnymi wzor
kami). Wtedy jednak nie argumentowali położenia, dominowały inne cechy. 
Widać było, że figury nie są identyczne, a to, co je mogło łączyć to jakaś abs-



trakcyjna idea (często kształt w sensie zewnętrznego obrysu). W przypadku 
wyboru obiektów identycznych bardzo szybko pomijany był kolor, a różnicu
jące mogło być jedynie położenie. Odnośnie położenia figur na płaszczyźnie 
obaj gracze mogli powiedzieć jedynie, że to położenie jest różne. Jeden z gra
czy, Kuba —  wykorzystywał jeszcze „coś” —  pewną cechę mogącą różnicować 
obiekty: orientację figury, niemniej jednak nie zostało to explicite wypowie
dziane przez chłopca.

W przypadku wyboru obiektów, które łączyła jakaś abstrakcyjna cecha 
(np. trójkątów, czy pewnych prostokątów) język opisu był bardzo bogaty. Gra
jący potrafili wskazywać na bardzo różnorodne cechy jako cechy maksymalnie 
upodabniające. Podczas wyboru figur przystających język stawał się bardzo 
ubogi i ograniczany był do podkreślenia istoty wyboru: „takie same” , a jedynie 
„inaczej położone” . Mimo iż w kolejnych wyborach położenie obiektów było 
inne, nie zaistniała potrzeba jego głębszego opisu i analizy.

Pojawił się zatem problem sprawdzenia w jakiej sytuacji uwaga dziecka 
zostanie skupiona na relacji położenia jednej figury w stosunku do drugiej, 
jakie relacje zostaną wyróżnione przez dzieci i w jaki sposób dzieci będą o nich 
mówiły, między innymi również w którym momencie wypowiedzi dziecka będą 
świadczyły o jego przejściu na relacyjny poziom jakości myślenia.

6 Analiza II etapu badań

6.1 Opis narzędzia badawczego

Obserwacja gry Kacpra i Kuby, jak również gry innych dzieci w I etapie, 
pokazała między innymi, że:

-  dzieci określają jednakowość obiektów na zasadzie „bo mają” —  czyli 
poprzez wskazanie wyróżnionych, wspólnych cech każdego obiektu;

-  nie występuje kojarzenie ze względu na położenie;

-  nie wyrażona (bądź nie zauważona) pozostaje relacja figury do figury.

Na podstawie tych obserwacji stwierdziłam, że konieczne są specjalne zabiegi 
metodyczne, ukierunkowujące uwagę na specyficzne ułożenia figur. Skonstru
owałam drugą planszę do gry. Obserwując grę dzieci na tej planszy zamie
rzałam sprawdzić, czy oprócz utożsamiania obiektów możliwe jest zwrócenie 
uwagi dziecka na relację położenia figury do figury. Ponieważ we wcześniejszej 
grze okazało się, że argumentacje dzieci pozostają na poziomie (Ul) lub (M l), 
uowa plansza mogła być źródłem wyższej jakości myślenia —  (R l) relacyj
ni? gdzie wypowiedzi są formułowane na bazie związków pomiędzy wieloma
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aspektami. Aby oderwać uwagę dzieci od kształtu i koloru figur, a także od róż
norodności obiektów, na planszy umieszczone zostały tylko dwa rodzaje figur, 
znajdujących się w różnych, ale charakterystycznych położeniach (translacja, 
symetria oblotowa, lustrzana, z poślizgiem), z czego wyeksponowane są lu
strzane odbicia (rys. 7). Zasady gry początkowo nie uległy zmianie: grające 
dziecko wybierało dowolną liczbę pól z planszy, mówiąc, co je łączy.

R ysunek 7. Fragment planszy do drugiej gry.

6.2 Fragment II gry Kacpra i Kuby

Zaraz po wejściu do klasy, gdy tylko Kuba zobaczył nową planszę, okazał 
duże zdziwienie:
Ku (Kuba): Ale na tej planszy wszystkie figury są takie same! Jak my będziemy 
grać? Proszę pani — wszystkie są takie same!
N: Nie reaguje na pytanie.
Ku: Ale przecież wszystkie figury są takie same, tylko najwyżej mają inne po
łożenie!
Rzeczywiście, umieszczenie takich samych figur na planszy w każdym przy
padku powodowało początkowe zdziwienie. Gracz momentalnie zdawał sobie 
sprawę z tego, iż zgodnie z obowiązującymi dotychczas regułami gry w kilku 
ruchach uda mu się zająć całą planszę. Gra według wcześniejszych reguł koń
czyła się po czterech ruchach remisem. Był to zabieg celowy, aby spowodować 
naturalną konieczność zmiany reguł gry: w jednym ruchu można wybrać tylko 
dwa pola, a jednakowość ma dotyczyć położenia, ponieważ —  jak zauważyły 
dzieci figury są takie same, a różnią się jedynie położeniem. Poniżej przed
stawiam wybrane fragmenty gry Kuby i Kacpra oraz ich analizę:
Kuba Kul: Ja wybieram 18, 12 dlatego, że są położone w tym samym kierunku. 
Kacper K2: Wybieram 17 i 27 dlatego, że mają pięć boków.



NI: Ale, Kacper, coś już o tym powiedzieliśmy, że to nie będzie zasada w tej 
chwili. Mogą te pola zostać, ale uzasadnij inaczej.
K3: No to 16, 22 bo to są takie same pola.
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R ysu n ek  8. Usytuowanie pól 18 
i 12 oraz 16 i 22 na planszy do gry.

Kuba rozpoczął grę od wybrania pól centralnych, przedstawiających figury 
położone w kierunku charakterystycznym pion-poziom. Analiza tej wypowie
dzi wskazuje na dwa następujące fakty: Kuba wyraźnie miał świadomość, że 
mówi o dwóch obiektach, których-kształt jest taki sam, i które są specyficznie 
tak samo ułożone. Sytuację tę określił jako taki sam kierunek. Są to figury 
nakładalne poprzez przesunięcie, jednak nic nie wskazuje na to, że Kuba my
ślał o jakimś nakładaniu jednej figury na drugą, czy też uzyskaniu drugiej 
poprzez przesunięcie. Figury są już ustalone w określonym miejscu i w okre
ślonym położeniu, i to położenie jest ważne i charakterystyczne. Położenie 
jednej z figur wyznacza położenie drugiej —  w tym przypadku takie samo. 
Jest to więc wypowiedź na poziomie multistrukturalnym. Kacper bez wahania 
zaakceptował taki układ i bardzo szybko wskazał figury (na polach 17 i 27) 
będące wzajemnie obrazami przez symetrię środkową, ale wyróżnił fakt posia
dania pięciu boków (K2; zauważalna silna tendencja do odwoływania się do 
cech charakterystycznych kształtu figury). Taka argumentacja nie była zgodna 
z obowiązującymi regułami, na co zwrócił uwagę nauczyciel. Kacper nie spró
bował znaleźć jakiegoś uzasadnienia dla swojego wyboru, wycofał się, wybie
rając „takie same pola” . Wypowiedź Kacpra, mimo pozornego podobieństwa, 
ma inny sens niż wypowiedź Kuby. Kacper całkowicie utożsamiał dwa pola. 
Jest to jedno, to samo pole, tylko powtórzone dwa razy. Wybór taki nie wy
musza jakichś większych argumentacji — przeciwnik z pewnością nie będzie 
Pytał, dlaczego są one takie same. Podana argumentacja wskazuje na poziom 
unistrukturalny, zawiera bowiem informację bardzo ogólną, która może być



prawdziwa dla wielu innych pól. Jest to najprostszy wybór, wyróżniany spon
tanicznie jako pierwszy. Aby go dokonać nie jest potrzebna głębsza analiza 
percepcji jednakowości danych obiektów. Nie ma potrzeby uzasadniania jed
nakowości tych obiektów, ponieważ widać ją globalnie.

W dalszej części gry obaj chłopcy wybierali translacje, ale już w kierunkach 
skośnych, argumentując swoje wybory głównie gestami — pokazując kierunek 
ułożenia figur, bądź opisując kierunek (np. obie są w kierunku okna, w kie
runku ściany itp.). Kuba jako pierwszy wybrał kierunki skośne i wprowadził 
taki sposób opisu położenia, Kacper go naśladował. W niezauważalny dla sie
bie sposób Kacper przyjął argumentację Kuby, akcentującą wspólny kierunek 
(ułożenie w stosunku do kierunków uprzywilejowanych) jako szczególną wła
sność. W pewnym momencie jednak translacyjne ułożenia figur skończyły się. 
Kacper jako pierwszy podał:
KI 7: Wybieram 9 i Ą dlatego, ze się tak rozchodzą jakby (pokazuje przy tym 
rękami to rozchodzenie się na zewnątrz), w obydwie strony idą.

Figury tę są swoimi lustrzanymi odbiciami (rys. 9). Ich wza
jemne położenie jest więc charakterystyczne, ale opisanie tego 
położenia okazało się ogromnym problemem. Kacper znów wy
korzystał pojęcie kierunku, ale poszerza to rozumienie o ele
ment, który potencjalnie tam już był, choć nie był nazywany 
— wprowadza do opisu ruch. W potocznym użyciu, słowo „kie
runek” często występuje w sformułowaniach: idę w tym samym 
kierunku, patrzę w tym samym (lub innym) kierunku, .... Za
uważmy jednak, że ruch, odniesiony do dwóch figur, nie jest 
tym samym ruchem, który jest podstawą definicji przekształ
cenia geometrycznego. Nie jest to ruch nakładający jedną fi
gurę na drugą, gdyż — zdaniem Kacpra — obie jednakowo 
rozchodzą się (K I7). Kacper używał gestów, aby wyjaśnić bar
dziej dokładnie to, co zauważył, aby oddać istotę tego „rozchodzenia się” — 
pokazywał obydwoma rękami kierunek rozchodzenia się figur. Opisywał rów
noczesny ruch obydwu figur, przy czym istotne jest, że były to właśnie dwie 
„poruszające się” figury, że poruszały się z tą samą prędkością (co zostało 
zaznaczone gestem), istotne jest skośne ułożenie toru ruchu figury w stosunku 
do linii poziomej, a na dodatek istotne jest, że figury oddalały się od siebie. 
Taki wybór związany jest z przejściem na poziom multistrukturalny (M2): 
kształt jest identyczny i o tym nie musi się mówić, położenie przestało być 
takie samo, czyli translacyjne, niemniej jednak kierunek rozchodzenia się fi
gur w jedną i drugą stronę jest taki sam w stosunku do poziomej osi. Trudno 
określić, czy i jakie znaczenie ma tutaj różnica w orientacji figur, ale na pewno 
ważne jest, iż oba mniejsze dzióbki położone są z lewej strony, a oba większe
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Rysunek 9.
Usytuowanie 
pól 4 i 9 na 
planszy do gry.



z prawej. Pojawia się zatem coraz więcej związków, ale nie widać pomiędzy 
nimi powiązań. Trudno jest też te relacje opisać, jakoś nazwać.

Dodatkową trudnością jest to, iż obie figury (rys. 9) nie mają żadnego 
boku równoległego bądź prostopadłego do osi symetrii, wtedy bowiem kierunek 
figury po odbiciu zmienia się (rys. 10b). Jest to sytuacja o wiele trudniejsza od 
takiej, kiedy jakiś bok figury jest równoległy bądź prostopadły do osi symetrii 
(rys. 10a) i zachowuje się w odbiciu.
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R ysu n ek  10.

Kolejny ruch należał do Kuby:
Kul8: No to ja wybieram ... (zastanawia się 55 s, patrzy na różne pola) Mam 
7 i 6, dlatego, że one są ...coś takiego jakby tutaj postawiło się lustro (pokazuje 
linię pomiędzy polami), to one tak samo by wyglądały ...to są odbicia lustrzane. 
Zgadzasz się?

R ysu n ek  11. Usytuowa
nie pól 6 i 7 na planszy.

Bardzo długo Kuba poszukiwał pól. Obserwował planszę, szukając figur 
mających coś ze sobą wspólnego odnośnie położenia. Uzasadnienie, które po
dał (Kul8) pojawiło się po raz pierwszy i na dodatek jest to jedyna gra, 
kiedy ktoś takiego uzasadnienia użył (na 30 osób biorących udział w bada
niach). Było to osobiste odkrycie Kuby i znalezienie takiej argumentacji dało 
mu wiele radości, jakby znalazł coś, co było tajemnicą gry, znalezienie czego 
gwarantowało sukces. Wybrane figury reprezentują co prawda kierunek uprzy
wilejowany, ale są to figury przeciwnie zorientowane. Kuba odkrył, co zmienia 
orientację i w jaki sposób można to wytłumaczyć. Bardzo długi czas poszu
kiwania świadczy, że było to „odkrycie na nowo” , pomimo tego, że w klasie 
czwartej na lekcjach matematyki mówiono już o odbiciu lustrzanym. Wydaje
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się być istotne, że taki wybór i taka argumentacja pojawiły się po wcześniej
szym wyborze Kacpra. Niezależnie od jego słownej argumentacji Kuba mógł 
zidentyfikować owo szczególne ułożenie dwóch figur, które jest podstawą sy
metrii lustrzanej. Niemniej jednak w chwili podawania argumentacji nie było 
to przypomnienie znanych wiadomości. To przypomnienie być może nastąpiło 
później. Wybór ten, połączony z konkretnym nazwaniem relacji, może zostać 
zakwalifikowany do poziomu relacyjnego.

Tym razem Kuba sam zapytał Kacpra, czy się zgadza, jakby chciał usły
szeć potwierdzenie dla swojego odkrycia. Kacper wyraził pewne zdziwienie, 
ale bez komentarza zaakceptował wybór. Swoje odkrycie Kuba stosował w ko
lejnych ruchach:
Długo się zastanawia — 80s.
Ku21: Ja wybieram 3 i 27, dlatego, że jakby to (poka
zuje na 27) przełożył tu (pokazuje tuż pod polem 3), 
to by było tak samo odbicie.
Pola te leżą na krajach planszy, w różnych rzędach, 
ich kierunek (zdeterminowany przez ułożenie kąta pro
stego tworzonego przez najdłuższe boki) jest nadal 
uprzywilejowany. Relacja istniejąca między tak wy
branymi figurami jest symetrią z poślizgiem, co bar
dzo ładnie tłumaczy Kuba. Jego opis jest zwięzły, do
tyczy najistotniejszych spraw, czyli jest to odpowiedź 
na poziomie relacyjnym. Takie położenie samo w so
bie nie jest jeszcze lustrzanym odbiciem. Konieczne 
jest przesunięcie jednej z figur. Można go dokonać na 
wiele sposobów, ale Kuba woli, aby figury „były bli
sko” .

FZ27

R ysu n ek  12. W zajem 
ne usytuowanie pól 3 
i 27. Szara figura umiesz
czona jest w miejscu 
wskazanym przez Kubę.

Taki sam ruch chciał powtórzyć Kacper. Odnalazł 
na planszy figury, których wzajemne położenie względem 
siebie jest takie, jak we wcześniejszym wyborze Kuby 
(rys. 13).
K22: Ja wybieram 27 i 23 dlatego, że jakbyśmy przesu
nęli ten róg (pokazuje górny róg — dzióbek w figurze 23) 
tu (pokazuje na dolny róg — dzióbek w figurze 23), to by 
było to samo.
Ku23: Nie zgadzam się! (odpowiada natychmiast) Nie zga
dzam się.
N3: Kacper, powiedz, o co ci chodziło?
K2Ą: No jakbyśmy dali ten róg tu (mały na miejsce dużego 
w figurze 27), to by to było to samo, co tu (23)!

R ysu n ek  13. Usy
tuowanie pól 23 i 27.



Ku25: Nie zgadzam się. Ja wiem, o co mu chodzi, ale na takie uzasadnienie 
nie zgadzam się.
K26: No jak? Ja nie mogę! — No jakbyśmy to przesunęli! (pokazuje znów za
mianę położenia małego rogu na polu 27). Nie, ... nie wiem, . . .to  nie. (ściąga 
żetony)

Kacper odnalazł figury będące wzajemnie obrazami w symetrii z pośli
zgiem, identycznie jak w poprzednim wyborze Kuby, przy czym nie dostrzegł 
w pełni lustrzanego odbicia, ale bardziej przeciwną orientację. Powiedział, że 
wystarczy przełożyć jeden róg na miejsce drugiego, czyli odwrócić figurę na 
drugą stronę — gdyby na przykład była wycięta z papieru czy też składała 
się z części, które można w niej przemieszczać. Ponieważ nie dało się jednak 
tego rysunku „odwrócić na drugą stronę” , bardzo trudno było Kacprowi opi
sać to, co zauważył. Uwaga Kuby skupiona była na odbiciu lustrzanym, czyli 
na relacji wzajemnego położenia figur względem siebie i takiego wyjaśnienia 
oczekiwał od Kacpra. Wiedział, o co chodzi Kacprowi, zgadzał się na wybrane 
pola, ale nie akceptował podanego wyjaśnienia. Kacper jednak nie potrafił 
inaczej uzasadnić, nadal jego odpowiedzi wskazują na poziom multistruktu- 
ralny (M2), podczas gdy wyjaśnienia podawane przez Kubę są na poziomie 
relacyjnym. Wcześniejsza argumentacja Kuby dotycząca lustrzanego odbicia 
prawdopodobnie dotarła do Kacpra (zgodził się na nią, nie protestował, gdy 
Kuba ją wypowiadał), ale nie potrafił z niej skorzystać. Był zdesperowany, 
ponieważ był przekonany, że jego wybór jest sensowny, i miał poczucie, że 
podaje dobre wyjaśnienie. Przeciwnik nie chciał się na nie zgodzić nie dlatego, 
że negował słuszność wyboru pól, ale — oczekiwał krótkiego i konkretnego 
wyjaśnienia z odwołaniem do odkrytej przez siebie relacji lustrzanego odbicia. 
Zdecydowanie się na stratę ruchu (K26) pokazuje wielkie wewnętrzne emocje 
Kacpra, odczucie słabszej pozycji, rezygnację.

Na planszy znajdują się również odbicia lustrzane z uko
śnym kierunkiem ułożenia figur i na taki wybór zdecydował 
się Kuba (rys. 14).
Ku29: Pola 2Ą i 5, bo one się — tak jak Kacper mówił roz
jeżdżają — a tutaj zjeżdżają (pokazuje kierunek na zewnątrz 
dwoma rękami).
Tutaj Kuba nie dostrzegł i nie argumentował lustrzanego 
odbicia. Figury ułożone są w różnych kierunkach — „zjeż
dżają się” do siebie. Ruch (w sensie fizycznym —  jako jazda 
pociągów, w co z pewnością obaj chłopcy wielokrotnie się 
bawili) stał się dobrym argumentem do opisu położenia fi
gur. Rysunki przestają być statyczne. Poprzez gesty gracz 
zmienia ich położenie, przesuwając je w wyobraźni i wyraża
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R ysu n ek  14.
Ułożenie pól 5 i 25 
na planszy.



to ruchem rąk. Obie ręce poruszają się z taką samą prędkością, symetrycznie. 
Język gestów pokazuje istnienie pewnych związków, a ich werbalizacja jest 
bardzo opisowa (KSO, KuSl, rys. 15, 16). Dalszy przebieg gry pokazuje, że 
taka argumentacja była chłopcom najbliższa.
KSO: Biorę 21 i 27, bo jakby o tak jadą, o tak (pokazuje rękami ruch równoległy 
w przeciwnych kierunkach). To jest pociąg i tak jadą (pokazuje jeszcze raz), 
tylko w drugą stronę.
KuSl: No to ja biorę 15 i 8, bo tak jak Kacper powiedział, tak na ukos jadą 
(pokazuje równolegle przeciwne kierunki jazdy na skos).
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R ysu nek 15. Ułożenie pól 21 i 27 
na planszy.

Rysunek 16. Ułożenie pól 8 i 15 na 
planszy.

Opisywanie sytuacji poprzez ruch i utożsamianie figur z pociągami stało 
się dla chłopców bardzo wygodne. Kierunek ułożenia obu figur jest taki sam, 
ale ich „zwrot” jest przeciwny. W wyborze Kacpra figury miały przeciwną 
orientację. Po raz pierwszy znalazł on taką argumentację swojego wyboru, 
która była dla Kuby czytelna. Poprzednio Kuba oczekiwał odwołania się do 
lustrzanego odbicia. Nadanie figurom osobowości spodobało mu się jednak.
W dalszej części gry chłopcy znaleźli argumentację do ułożeń (rys. 17 a, b):

R ysunek 17.

gdzie potrzeba złożenia przekształceń ( „jakby się trochę obróciło, a potem prze
rzuciło”, „jakby to odwrócić na drugą stronę”), albo do sytuacji wymagającej



tylko niewielkiego obrotu, której wcześniej nie dało się wyjaśnić. Są to dwa 
ostatnie ruchy w grze.

6.3 Podsumowanie pracy Kuby i Kacpra z wykorzystaniem  
planszy II

Podczas gry chłopcy potrafili skierować swoją uwagę na specyficzne ułoże
nia dwóch figur. Kolejne wybory wykazały, że te ułożenia potrafią intuicyjnie 
klasyfikować, a nawet wyjaśniać, wskazując, co jest podstawową cechą cha
rakteryzującą dane położenie. Droga dojścia do tych wyjaśnień nie była ła
twa. Rozpoczynając od translacyjnego ułożenia figur, najpierw w kierunkach 
uprzywilejowanych, potem skośnych w stosunku do tła, przechodząc do bardzo 
obrazowego opisu lustrzanego odbicia, odkrywając na nowo lustrzane odbicie, 
różnicę w orientacji figur, wprowadzając dynamizm do gry połączony z języ
kiem gestów, chłopcy wytworzyli zarówno język pozwalający wyjaśnić wspólne 
cechy wzajemnego położenia figur względem siebie, jak i po kolei odkrywali te 
związki — ich rodzaje i to, co jest w nich charakterystycznego.

W sytuacji naturalnej — jaką była prowadzona gra, bez ingerencji na
uczyciela, dziecku bardzo trudno jest mówić o wzajemnym położeniu figur na 
płaszczyźnie. Sytuacja statyczna ogranicza widzenie pewnych związków. Po
trzeba specyficznych zabiegów, aby ukierunkować uwagę dziecka na położenie 
i wzajemny związek pomiędzy figurami.

Przechodząc przez dwa kolejne etapy gry planszowej udało się doprowa
dzić do nazwania relacji lustrzanego odbicia figur, jednak tylko w sytuacji 
specyficznej, kiedy figura miała jakiś bok równoległy lub prostopadły do osi 
symetrii, inaczej mówiąc kiedy kierunek ułożenia figury i osi był taki sam. 
W innych przypadkach istnienie relacji lustrzanego odbicia nie zostało zauwa
żone, możliwe było jedynie uchwycenie istnienia jakiegoś związku językiem 
gestów, ale dotyczył on głównie kierunku ułożenia każdej z figur. Taka też jest 
różnica pomiędzy dwoma cyklami w typie konkretno-symbolicznym. Może być 
ona wyartykułowana poprzez porównanie wypowiedzi z poziomu relacyjnego 
R-l (w I cyklu) i poziomu R2 (w II cyklu). W  przypadku wypowiedzi R1 uczeń 
jest zdolny do podania samodzielnie pojedynczej własności, podczas gdy wy
powiedź z poziomu R2 dotyczy kilku własności oraz związków pomiędzy nimi 

relacje pomiędzy własnościami i figurami stają się coraz bardziej wyraźne 
(Pegg, Gutierrez, Huerta, 1998, s, 285). Potrzeba więc dalszych doświadczeń, 
aby nastąpił wzrost wiedzy geometrycznej, doprowadzających do poziomu R2 
i dalej.
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rozpoznanie, nazwanie 
i charakteryzowanie 
konkretnych związków 
bez ograniczenia do 
sytuacji szczególnej 
(np. rozpoznanie 
lustrzanego odbicia)

M2<=>
wyróżniane innych 
związków położenia 
(obroty, odbicia)

wyróżniane kierunku 
niezależnie od kierunków 
uprzywilej owanych

R ysunek 18. Poziomy SOLO związane z typem konkretno-symbolicz- 
nym w odniesieniu do relacji wzajemnego położenia figur na płaszczyźnie.

Obserwując sytuację statyczną: „dwie figury takie same” , uczniowie sku
piali uwagę głównie na identyfikacji kształtów, a nie na ruchu towarzyszącym 
nakładaniu figur. Ruch, pojawiający się podczas opisów, pełnił funkcję inną 
niż identyfikowanie dwóch obiektów. Był to ruch opisujący wyimaginowane 
przemieszczanie się figur względem siebie i był związany zarówno z kształtem 
figury (najbardziej wyrazisty kąt ostry traktowany był jako strzałka), jak i z 
pierwotnym ułożeniem figur w stosunku do siebie (figury, których jedna para 
boków była do siebie równoległa, były postrzegane inaczej niż figury o bokach 
skośnych). Stąd pojawiła się potrzeba zorganizowania trzeciego etapu badań, 
z zastosowaniem innego narzędzia. Była to gra komputerowa, która pozwoliła 
połączyć sytuację statyczną z ruchem nakładającym jedną figurę na drugą. Na 
ekran monitora przeniesione zostały figury z drugiej planszy, a grający mieli 
do dyspozycji ograniczoną pulę możliwości poruszania figurami.

7 Analiza trzeciego etapu badań

7.1 Opis narzędzia badawczego

Wnioski z dwóch wcześniejszych etapów badań zrodziły pytania:

— Czy odpowiednio skonstruowana sytuacja dynamiczna nie będzie dla gra
jących łatwiejsza (bardziej naturalna czy też intuicyjnie bliższa) w od
kryciu i nazwaniu różnych relacji wzajemnego położenia figur?



-  Czy pokaże różnicę w dostrzeganiu odbicia lustrzanego w stosunku do 
gry planszowej?

-  Czy zauważana i jak realizowana będzie różna orientacja figur?

-  W jaki sposób realizowane będą kolejne charakterystyczne położenia fi
gur względem siebie (np. symetria środkowa, symetria z poślizgiem)?

-  Czy grający dostrzeże pewne analogie w zadaniach (a co za tym idzie 
wypracuje strategię wygrywającą, która będzie mogła być podstawą do 
definiowania przekształceń geometrycznych)?

W skonstruowanej w tym celu grze uczestniczy dwóch graczy. Na monitorze 
komputera pojawiają się dwie figury (rys. 19, 20), które uczeń już w poprzed
niej grze planszowej określił jako takie same. Zadaniem gracza jest przemiesz
czenie jednej figury, tak aby nałożyła się na drugą. Jedna z figur jest zawsze 
nieruchoma.
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Rysunek 19. Gra komputerowa: przy
kładowy zestaw figur w odmiennej orien
tacji dla pierwszego gracza.

Ir  jjhtaięf Tcrrtikn* 2(K istaarr 1 /11
flta n« żdaMT 1 /11

R ysu n ek  20 . Gra komputerowa: przy
kładowy zestaw figur w pozycji lustrza
nego odbicia dla drugiego gracza.

Przemieszczenia można dokonywać poprzez wybór operacji: „przesuń” (fi
gura przesuwa się w prawo, w lewo, w górę, lub w dół — translacje skośne 
muszą więc być realizowane jako wypadkowa translacji w kierunkach uprzy
wilejowanych), „obróć” (możliwe jest obracanie figury w kierunku zgodnym 
z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnym) , „odbij” (możliwe jest odbi- 
Cle w pionie lub w poziomie). Podczas „obracania” oraz „odbijania” figura 
me przemieszcza się po płaszczyźnie: przekształcenie odbywa się względem 
Punktu lub osi wewnątrz figury. Każde wybranie operacji „przesuń” , „obróć” 
lub „odbij” jest punktowane. Po wybraniu rodzaju operacji uaktywniają się 
szare przyciski, ale ich użycie nie jest już punktowane (czyli można składać



przekształcenia jednego typu). Przykładowo, aby nałożyć jedną figurę na drugą 
z rysunku 20 można najpierw wybrać operację „odbij” — uzyskujemy wtedy 
1 punkt; po jej wybraniu uaktywniają się dwie możliwości odbicia zaznaczone 
na szarych polach (w pionie lub w poziomie). Decydujemy się na odbicie w 
pionie poprzez kliknięcie na odpowiednie pole, co już nie jest punktowane. 
Po wykonaniu dobrego odbicia należy wybrać opcję „przesuń” , co daje nam 
kolejny punkt. Po jej wyborze uaktywniają się szare przyciski pozwalające 
przesuwać w określonych kierunkach, użycie ich nie jest punktowane. W  za
daniu tym gracz uzyskuje dwa punkty. Zestawy zadań dla gracza pierwszego i 
drugiego są ułożone tak, aby w toku całej gry wykonywali oni tyle samo prze
kształceń, czyli by mieli potencjalnie szansę na osiągnięcie takiego samego 
wyniku końcowego (by gra była sprawiedliwa). Przykładowo zestaw trzeci dla 
gracza drugiego nie jest „duplikatem” zestawu trzeciego dla gracza pierwszego. 
Pomiędzy takimi „duplikatami” istnieje przesunięcie w kolejności występowa
nia, chociaż raz celowo ustawiono lustrzane odbicie dla pierwszego i drugiego 
gracza jednocześnie. Wygrywa gracz, który uzyskał mniej punktów. Aby wy
grać, gracz musi zaplanować swoje ruchy, musi zatem w wyobraźni poruszać 
jedną figurą i przewidywać jej finalne ułożenie w stosunku do drugiej. Wy
grana wymaga wytworzenia odpowiedniej strategii, która jest pewną strategią 
matematyczną. Gracz musi zamienić percepcyjny odbiór jednakowości figur 
na operacje, które nakładają jedną figurę na drugą, co jest już bardzo bliskie 
matematycznej definicji. Gra stwarza okazję do zauważenia i przetestowania 
wielu własności geometrycznych: między innymi, iż wystarczy przesunięcie, 
odbicie, obrót bądź ich złożenie do nałożenia jednej figury na drugą.

7.2 Fragment gry Kacpra i Kuby

Translacja uznana została przez dzieci za operację bardzo prostą, wręcz 
banalną, chociaż ograniczenie do przesunięć w pionie i w poziomie, a co za 
tym idzie realizowanie skośnej translacji jako wypadkowej przesunięć w pionie 
i w poziomie, stwarzało na początku gry dla niektórych dzieci trudności. Po 
dokonaniu tego odkrycia dzieci dokonały następnego, dzięki któremu mogły 
szybko rozpoznać „dobre i „złe ’ położenie figur. Dobre położenie oznaczało 
doprowadzenie do translacyjnego ułożenia figur na płaszczyźnie.

Aby móc opisać i zanalizować gry uczniów, skonstruowałam rodzaj diagra
mów, kodujących przebieg gry. W tym celu wprowadziłam pewne oznaczenia. 
Operacje wykonywane przez gracza zakodowane zostały jak poniżej.
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Odbicie - O

Obrót - R

Przesunięcie - P

Błądzenie - poszukiwanie (uczeń wielokrotnie zmienia 
położenie figury) albo nie widząc w żadnej sytuacji 
możliwości wyjścia, albo celowo poszukując dobrego 
położenie. Często przy tym wraca do punktu wyjścia.

• Dłuższa, charakterystyczna przerwa czasowa,
wskazująca na przeprowadzenie myślowych analiz

Kroki

Krok 2

Krok 3

Każda strzałka obrazować będzie rodzaj wykonanej operacji, a co za tym 
idzie każdy zdobyty punkt.

Kacper jest pierwszym graczem, Kuba drugim. W zadaniu Kacpra nale
żało jedynie przesunąć figury. Pierwszy zestaw Kuby przedstawiał lustrzane 
odbicie figur. Na rysunku 21 figury wypełnione prezentują układ figur Kuby 
przed każdym ruchem, figury konturowe wskazują efekt wykonanego ruchu. 
Na rysunku 22 przedstawiam diagram, kodujący pracę Kuby.

Kuba rozpoznał, że potrzebne bę
dzie odbicie figury i rozpoczął od od
bicia względem osi poziomej (rys. 21, 
krok 1). Był to pierwszy ruch w grze, 
kiedy można było zobaczyć, jak działa 
odbicie. Położenie figury po takim od
biciu okazało się nie być dobre, a przy
najmniej nie takie, jak tego oczeki
wał Kuba. Odbił więc figurę w pio
nie, ale nadal nie było to dobre poło
żenie, więc powrócił do wcześniejszej 
pozycji poprzez drugie odbicie w pio
nie (rys. 21, krok 2, 3). Być może 
zauważył również, że dwukrotne takie 
samo odbicie sprowadza figurę do po
zycji wyjściowej. To poszukiwanie po
przez odbicia zilustrowane zostało pę
tlą błądzenia na rysunku 22a. Kuba za
czął zastanawiać się, obserwować figury 
(przez 4s), po czym zaczął obracać fi- 
gurę w jednym kierunku, potem w dru
gim, i w ten sposób udało mu się do
brze ustawić figury, czyli znaleźć poło
żenie translacyjne. Taka realizacja za
dania pokazuje, że Kuba rozpoznał od
mienną orientację figur, która w jego 
wyborach odgrywała rolę już od pierwszej gry planszowej. Doszedł też do

Krok 4
R ysu nek  21. Ułożenie figur w pierw
szym zestawie drugiego gracza —  Kuby.
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wniosku, że orientację zmienić może odbicie. Nie jest natomiast pewne, że 
rozpoznał odbicie lustrzane w ułożeniu figur (co jest czymś innym niż rozpo
znanie konieczności odbicia figury), mimo iż we wcześniejszej grze planszowej 
jako jedyny tę relację nazwał.

Przy wcześniej zaproponowanym zakodowaniu drogę ucznia podczas wy
konywania tego zadania można by przedstawić w następujący sposób:

P
-----►

O

R ysu nek 22. Droga ucznia oraz optymalna droga podczas wy
konywania zadania.

Krok 1

Krok 2

Czwarty zestaw Kacpra (rys. 23) przed
stawiał sytuację identyczną jak u Kuby 
w pierwszym ruchu, czyli lustrzane odbicie 
względem osi pionowej. Kacper rozpoczął 
od odbicia w poziomie (rys. 23, krok 1), 
otrzymał złe ułożenie figur, więc odbił jesz
cze raz w poziomie, wracając do sytuacji 
wyjściowej (rys. 23, krok 2). Skoro takie od
bicie nie przyniosło efektu, wykonał odbicie 
w pionie, uzyskując dobre położenie figur.
Zrealizował ten ruch zatem bardzo ładnie.
We wcześniejszych grach nie mówił o od
biciu lustrzanym, a jedynie o „odwróce
niu” figury „na drugą stronę” . Może to być 
idea, według której realizował też ten ruch: 
pierwsze odbicie jest odwróceniem figury 
na drugą stronę. Ponieważ zajmuje ona złe 
położenie, powrócił do sytuacji wyjściowej 
poprzez takie sauno odwrócenie i próbował 
odwrócić w innym kierunku, co przyniosło 
oczekiwany efekt. Wystarczyło teraz tylko 
przesunąć figurę (nasunąć jedną na drugą), 
co było już sprawą trywialną. Błądzenie 
ucznia w tym zadaniu nie jest zupełnie przypadkowe. Widać ukierunkowanie 
na określony cel, jedynie realizacja tego celu wymaga poszukiwania.

Krok 3

R ysunek 23. Zestaw IV dla pierw
szego gracza —  Kacpra.



Krok 1 - efekt pierwszego błądzenia

p pĄ-——> ------ ►
o

a) b)
R ysu nek  24 . Droga ucznia 
i optymalna droga w rozwią
zywaniu zadania IV.

Nasuwa się pytanie, czy wykonanie tego 
zadania stało się dla Kacpra źródłem jakichś 
ogólniejszych spostrzeżeń, które zaowocują 
w kolejnych przykładach. Pewien zarys od
powiedzi na to pytanie może dać realizacja 
szóstego zestawu, który przedstawiał syme
trię z poślizgiem (rys. 25), był więc niewielką 
zmianą zestawu czwartego. Kacper jednak 
nie zauważył związku pomiędzy tymi dwoma 
zadaniami. Każde było czymś zupełnie in
nym. W końcowej fazie drugiej gry planszo
wej, wybierając taką samą kombinację pól, 
jak w obecnej sytuacji chłopcy potrafili ją 
opisać (np. patrz K52): „jakby się to prze
wróciło, to by było to samo”. Tutaj jed
nak Kacper rozpoczął od obracania figury 
w prawo, ale okazało się, że to nie daje do
brego ułożenia figur, więc odbił w pionie, po
tem w poziomie. Żadne z tych odbić nie do
prowadziło do oczekiwanej sytuacji. Kacper 
jeszcze raz zdecydował się na obroty w lewo, 
potem w prawo, poszukując jakiegoś wygod
nego ułożenia figur. Następnie wybrał jeszcze 
raz odbicia i wykonywał je wielokrotnie, na 
Przemian w pionie i w poziomie, działając 
bardzo szybko i nie analizując otrzymywa
nych położeń. Oczekiwał jedynie, aby odbijana figura zajęła dobre położenie, 
a skoro takiego nie było, odbijał dalej (w sumie 13 odbić) nie zastanawiając 
się nad efektami. Zdecydował się jeszcze raz na obroty i poprzez nie ustawił 
figury w tym samym kierunku2 (rys. 25, krok 1 — na rysunku nie przedsta
wiam wcześniejszych operacji ze względu na ich dużą liczbę).
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Krok 2

Krok 3

R ysu nek 25 . Realizacja zadania 
VI przez Kacpra.

2Ten sam kierunek oznacza wspólny kierunek pewnych charakterystycznych boków.
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Wykonał odbicie (rys. 25, krok 2), ponieważ wiedział już, że poprzez obroty 
nie da się dobrze ustawić figur. Odbicie jednak zaskakująco zmieniło kierunek 
figury, konieczne było więc jeszcze jej obrócenie, a potem już tylko przesunięcie. 
Ruch ten był dla Kacpra bardzo trudny. Końcowa faza pokazuje, iż zaczął 
działać strategicznie: skoro obracanie figury nie dało dobrego efektu, potrzebne 
było odbicie i tylko jedno odbicie powinno wystarczyć. Niestety, to „odbicie” 
działało „jakoś dziwnie” , nie dając oczekiwanego kierunku, dlatego konieczny 
był jeszcze obrót figury, czyli dodatkowa strata punktu.

▲
O

R ysunek 26. Droga ucznia i opty
malna droga w rozwiązaniu zadania.

W  zestawie siódmym (rys. 27) Kacper 
działał zdecydowanie. Rozpoczął od obra
cania. Najpierw doprowadził do ułożenia fi
gur w tym samym kierunku, kiedy wyraźnie 
widać różnicę w orientacji, następnie obra
cał dalej, do pozycji lustrzanego odbicia, po 
czym odbił i przesunął figurę. Nie stracił 
w tym ruchu żadnego punktu. Takie dzia
łanie było bardzo zaskakujące, porównując 
niektóre wcześniejsze ruchy. Teraz Kacprowi 
udało się ustawić figurę w pozycji lustrza
nego odbicia, chociaż kierunek ułożenia fi
gur nie jest przypadkiem szczególnym.

Rysunek 27. Zestaw VII dla gra
cza pierwszego —  Kacpra.
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R ysu n ek  28 . Droga ucznia w rozwiązywaniu zadania oraz 
optymalna droga podczas wykonywania tego zadania —  
dwie możliwości.

Sytuację wymagającą tego samego ro
dzaju przekształceń miał Kuba w swoim ze
stawie siódmym (rys. 29), jednakże jego po
dejście było inne.
Najpierw długo analizował sytuację i roz
począł od odbicia figury, zauważył bowiem, 
że figury mają odmienną orientację. Po wy
konaniu odbicia wystarczy już tylko obra
cać w dowolny sposób i na pewno uzy
ska się dobre ułożenie figur. Tak też postę
puje.

R ysu nek  29 . Zestaw VII dla gra
cza drugiego —  Kuby.

R ysu nek  30 . Droga ucznia w rozwiązywaniu zadania 
oraz optymalna droga podczas wykonywania tego zada
nia —  dwie możliwości.

W kolejnym, ósmym, zestawie Kacpra (rys. 31) ustawienie figur było sto
sunkowo bliskie wcześniejszym układom, z którymi poradził sobie bardzo do
brze, poprzez doprowadzenie figur do pozycji lustrzanego odbicia. Tym razem 
Kacper ocenił zadanie jako trudne.



Rozpoczął od obracania w lewo, ale okazało się, iż to nie daje dobrego 
ustawienia figur. Poprzez dalsze obroty starał się ustawić figurę w tym sa
mym kierunku co druga i zdecydował się na wielokrotne odbicia i ponowne 
obroty. Nie potrafił poprzez pierwsze użycie opcji „obróć” doprowadzić figury 
do pozycji lustrzanego odbicia, jak to zrobił w zadaniu siódmym. Znaczy to, iż 
nadal postępował chaotycznie, nie wypracował strategii przekształcania figur, 
nie zwrócił uwagi na zmianę kierunku figury po odbiciu. Dominowała u niego 
tendencja do możliwie najbardziej równoległego ustawienia figur.
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R ysu nek  31 . Zestaw VIII dla pierwszego gracza —  Kacpra.

P

R ysu nek 32 . Droga ucznia w rozwiązywaniu zadania oraz 
optymalna droga podczas wykonywania tego zadania —  dwie 
możliwości.

Kuba natomiast postępował według odkrytej przez siebie strategii. Naj
pierw analizował rysunek, przyglądał się figurom. Z ruchów myszki po ekranie 
widać było, że porównuje pewne charakterystyczne części figur, po czym wy
konywał odbicie i obracał figurę do dobrego położenia. Na czym polega więc 
ta strategia? Należy rozpoznać, czy figury mają taką samą orientację. Jeśli 
nie, to wystarczy jedną figurę odbić, aby orientacja była zgodna. Wyłaniają 
się tu dwie sprawy: jedna, to konsekwencje różnej orientacji figur, druga, to 
narzędzie zmieniające orientację.

W dalszych ruchach Kuba był bardzo konsekwentny, Kacper zaś wyko
nywał wiele odbić i obrotów, trafiając przypadkowo w dobre ułożenie figur.



W efekcie końcowym pierwszy z graczy uzyskał 34 punkty, drugi zaś 32, co 
jest dobrym wynikiem, jak na pierwsze zetknięcie się z grą (średnia punktów 
uzyskanych przez badanych uczniów w tej grze wynosi 34). Minimalna liczba 
koniecznych operacji w całej grze to 25, a zatem taki wynik jest wynikiem 
optymalnym. Kacper popełnił więc 9 błędów. Na 11 zestawów daje to średnio 
jeden błąd w każdym, ponieważ dwa zestawy przedstawiały translacyjne uło
żenie figur, które uznane zostało za zbyt łatwe i nieciekawe. Kuba popełnił 7 
błędów, z czego jeden w ostatnim ruchu, resztę zaś w początkowej fazie gry. 
Pierwsza połowa gry była poszukiwaniem strategii, uczeniem się, jak należy 
analizować rysunki. W drugiej połowie działał już bezbłędnie.

Ponieważ w zestawach każdego z graczy znajdowały się inne figury, często 
gracze oceniali, że drugi z nich ma łatwiejsze zadania, albo odwrotnie. W rze
czywistości zadania były takie same, ale ich kolejność była różna i wyglądały 
też inaczej, bo dotyczyły innych kształtów. Dlatego grający decydowali się na 
rewanż, zamieniając się pozycją: drugi gracz stawał się pierwszy i odwrotnie.

W czasie rewanżu różnica pomiędzy Kubą i Kacprem uwidoczniła się jesz
cze bardziej. Kuba analizował każde ułożenie. Znalazł sposób na rozpoznawa
nie orientacji figur. Potrafił ocenić, czy popełnił błąd, albo jakiś niepotrzebny 
ruch. Wiedział, że musi odbić figurę, ale najtrudniejsze było przeanalizowanie 
efektu odbicia. Najwięcej problemów dostarczyły ułożenia (rys. 33, 34):
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R ysu n ek  33 . Zestaw IX  dla gracza R ysunek 34 . Zestaw X  dla
pierwszego. gracza pierwszego.

Pierwsze z nich przedstawia figury ułożone w tym samym kierunku, do 
czego bardzo często dążyli grający, oczekując, że po odbiciu kierunek figury 
się zachowa (ze świadomością, że oś, bądź ustawienie lustra, może być tylko 
pionowa lub pozioma). Drugie zaś to symetria środkowa, która w większości 
Przypadków w tej grze była realizowana poprzez przypadkowe kilkukrotne 
odbicia, lub w niewielu przypadkach świadome dwa odbicia: względem osi 
Pionowej i osi poziomej. W tej grze Kuba uzyskał 30 punktów, popełnił 5 
błędów, o dwa mniej niż poprzednio (średnia punktów uzyskanych w grze 
rewanżowej przez wszystkich badanych uczniów wynosi 29,6).
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Kacper wielokrotnie działał chaotycznie. 
Dla niego każde zadanie było kolejną za
gadką. Już w zadaniu pierwszym (rys. 35) 
zaczął poszukiwać dobrego położenia od od
bicia, rozpoczynając od odbijania względem 
osi poziomej, w efekcie czego figura nie zajęła 
dobrego położenia. Aby nie stracić punktu, 
Kacper próbował dalszych odbić — tym ra
zem w pionie, ale i to nie przynosiło spo
dziewanego efektu. Powrócił do wcześniej
szego ułożenia poprzez drugie odbicie w pio
nie i wtedy prawdopodobnie zaczął działać 
strategicznie: odbił w pionie, a potem w po
ziomie, uzyskując w ten sposób dobre ułoże
nie figur.

a) b)

R ysu nek 36 . Droga ucznia i optymalna 
droga podczas wykonywania zadania.

Krok 5
R ysunek 35 . Gra rewanżowa: I 
zestaw dla drugiego gracza.

Najtrudniejsze tym razem dla Kacpra okazało się zadanie ostatnie, w któ
rym jedna figura była obrazem drugiej w symetrii środkowej:

R ysu nek  37 . Gra rewanżowa: zestaw XI dla drugiego gracza.
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Kacper rozpoczął od odbicia w pionie, ale figura ustawiła się źle. W  związku 
z tym obracał więc figurę tak, aby znalazła się w tym samym kierunku co 
druga. Zaczął przesuwać figurę, ale zauważył, że nie jest to dobre położenie 
figur. Przeszedł więc do odbić. W  tym momencie zaczął błądzić i poddał się 
emocjom, bo odbicie nie dawało od razu dobrego efektu. Jednocześnie Kacper 
wiedział już, że w żadnym ruchu nie trzeba było wykonywać aż tylu opera
cji. Najprawdopodobniej miał świadomość popełniania błędów, ale nie widział 
w żadnym przypadku dobrego ustawienia. Ponownie zaczął obracać figurę, tak 
aby znów zajęła ten sam kierunek co druga, ale nie jest to nadal ułożenie dobre. 
Przeszedł znów do odbić —  odbijał wiele razy i na różne sposoby. Zdespero
wany stwierdził „Nie wiem!” . Po wykonaniu jeszcze kilku chaotycznych prób 
udało mu się dobrze ustawić figurę. Zestaw ten kosztował go 11 punktów, to 
znaczy 9 operacji błędnych. Ponadto bardzo wpłynął na jego emocje. Kacper 
ukończył grę z wynikiem 39 punktów (14 operacji błędnych na 11 zestawów). 
Był to wynik gorszy od jego rywala, przegrał drugi raz.

P >

▲
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R y su n ek  38 . Droga ucznia i optymalna droga podczas 
wykonywania zadania.



7.3 W nioski z obserwacji gry Kacpra i Kuby

Poprzez trzy kolejne etapy zarysowuje się wyraźna różnica pomiędzy Kubą 
i Kacprem. Kuba staje się coraz bardziej pewny swoich ruchów. Każdy z nich 
poprzedzony jest analizą sytuacji. Nie podejmuje działań pochopnie. W  ostat
niej grze wypracowuje strategię wygrywającą. Kacper natomiast ma duże trud
ności z analizą percepcyjnego odbioru położenia figur względem siebie. Działa 
bardzo często szybko i chaotycznie. Nie udaje mu się odkryć, jak grać, by nie 
popełniać błędów. Ponieważ ma świadomość słabszej pozycji, gry przestają go 
pasjonować.

Gra obu chłopców pokazuje natomiast, iż rozpoznanie charakterystycz
nych położeń, jakimi są odbicie lustrzane i symetria środkowa, jak również 
doprowadzenie figur do pozycji lustrzanego odbicia względem osi pionowej lub 
poziomej, jest na tym etapie bardzo trudne, mimo wielu różnorodnych do
świadczeń zdobytych w czasie gry jak i na lekcjach matematyki. Dostrzeżenie 
jednakowości figur nie łączy się z analizą ich wzajemnego położenia, a z kolei 
ukierunkowanie uwagi na relację wzajemnego położenia figur względem siebie 
nie przenosi się na operacje nakładające jedną figurę na drugą.

Strategia wygrywająca wypracowana przez Kubę dotyczyła orientacji fi
gury. To właśnie orientacja decydowała o wykonywanych przekształceniach: 
gdy była zgodna, wystarczyły obroty, w przeciwnym przypadku konieczne 
było jedno odbicie. Nie pojawiła się natomiast strategia innego typu, również 
doprowadzająca do wygranej: rozpoczęcie od obrotów i poprzez nie ustawie
nie translacyjne figur lub ustawienie figur w pozycji lustrzanego odbicia. Aby 
w ten sposób przekształcać, pojęcie lustrzanego odbicia musi być zinterioryzo- 
wane. Aby jednak proces interioryzacji był możliwy, nie wystarczą statyczne 
doświadczenia.

Gra zaproponowana dzieciom dostarczyła im zupełnie innego podejścia do 
figury i jej położenia na płaszczyźnie. Wymusiła głęboką analizę wzrokową 
tego, co dziecko widzi. Wielokrotnie potrzebne było przechylenie głowy, popa
trzenie z innej strony, ruch myszką po ekranie odzwierciedlający to, co działo 
się w myśli, aby podjąć decyzję co do wykonywanych operacji. Konieczne było 
wcześniejsze uchwycenie istoty tego, co tkwi w relacji wzajemnego położenie 
figur. Tak właśnie jest w geometrii — jeśli chcemy coś udowodnić, to najpierw 
analizujemy sytuację, poszukujemy związków, potem dopiero pojawia się lo
giczne rozumowanie. Ponieważ w nauczaniu matematyki chcemy doprowadzić 
uczniów do matematycznego rozumowania, na to aby „zobaczyć” nie wystar
czy „wpatrywać się , ale trzeba „analizować” sytuację, którą uczeń widzi. Jest 
to zdolność, której nie da się nauczyć, ale da się ją rozwijać.

Jeśli popatrzymy na Kacpra i Kubę możemy odnieść wrażenie, iż ten drugi
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odczuwa wyraźną potrzebę analizowania tego, co widzi, że wie on „jak patrzeć” 
(gra jeszcze wielokrotnie z innymi dziećmi i prawie natychmiast, po ukazaniu 
się zadania na monitorze, potrafi określić za ile punktów jest dany ruch — 
czy za dwa, czy za trzy, wie, że nie ma ruchów za cztery punkty). Kacper 
wydaje się być bez szans. Nie jest tak jednak, ponieważ Kacper również znaj
duje takiego przeciwnika, z którym wygrywa. Wtedy wzrasta jego pewność, 
ruchy stają się coraz bardziej przemyślane. Stopniowo rozwija się umiejętność 
analizowania tego, co widzi. Należy podkreślić, iż wszystko to dzieje się bez 
ingerencji nauczyciela, który z reguły „uczy” dzieci. Często wiedza przekazy
wana przez niego jest przyjmowana przez uczniów z pozycji „autorytetu ma
tematycznego” — nie staje się wiedzą „własną” ucznia. Tutaj jednak wszelki 
postęp jest wypracowany przez dziecko osobiście, a jak twierdzi Z.Krygowska: 
aktywny i świadomy udział ucznia w procesie nauczania jest konieczny i nie
zbędny.
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8 Geometria transformacji w szkole podstawowej

Pierwszym ważnym aspektem jest zwró
cenie uwagi dziecka na możliwość odmiennej 
orientacji figur i znalezienie operacji zmie
niającej orientację. Tego typu problemów 
dotyczy na przykład projekt nauczania geo
metrii opracowany przez belgijskich mate
matyków Michela Demal i Danielle Pope- 
ler „Geometrie des Transformations” . Roz
poczyna się on już od najmłodszych klas 
szkoły podstawowej od porównywania figur, 
gdzie jedna z nich przeniesiona jest na trans- 
parentną folię. Poprzez wykorzystanie takich 
folii dzieci odkrywają symetrię (automor- 
fizm) figury. Istotą jest ruch i odwrócenie, 
co pozwala na mówienie o orientacji figur 
joż bardzo wcześnie. Transformacja zachowująca orientację na płaszczyźnie 
została tam zdefiniowana jako „transformacja, która zmienia rysunek prawej 
ręki w rysunek prawej ręki” , a transformacja zmieniająca orientację określona 
jest jako ta, która „zmienia rysunek prawej ręki w rysunek lewej ręki” . Analo
gicznie zdefiniowano transformacje w przestrzeni trójwymiarowej. Zatem już 
w wieku 6-7 lat dzieci spotykają się z zagadnieniem przekształceń na płasz- 
czyźnie (ruchy i odbicia).

R ysu nek 39 .



Takie ruchy, jak przesuwanie klocka czy obracanie linijki, są uważane za 
najlepszy punkt wyjścia do nauczania geometrii w kolumbijskiej szkole (Vasco, 
1998). Obroty i przesunięcia równoległe nie powinny być definiowane w żaden 
sposób, lecz powinny pozostać jako terminy niezdefiniowane, dopóki nie zo
staną bezpośrednio dostrzeżone. Poprzez te dwa rodzaje ruchów dziecko bu
duje swój wewnętrzny świat geometrii. Geometria powinna być wprowadzana 
poprzez takie gry, które wyzwalają ruch (Vasco, 1998, s, 246).

Richard Lehrer i Thomas Romberg (Lehrer, Romberg, 1998) opisują bada
nia przeprowadzane wśród 8-letnich dzieci, również dotyczące geometrii trans
formacji. Zadanie postawione przed dziećmi dotyczyło komponowania ” pat- 
chworkowej” kołdry i miało na celu odkrywanie tak ważnych matematycznych 
idei jak; symetria i przekształcenia. Dzieci tworzyły kwadratowy wzór podsta
wowy, a potem poprzez odpowiednie przekształcenia komponowały kołdrę 2x2. 
Dodatkowym zadaniem było polecenie opisania konstrukcji takiej kołdry dla 
kogoś, kto nie widział, jak się to robi. W ten sposób wprowadzono pewnego 
rodzaju notację (np.UF — up flip, DF — down flip, LF — left flip, RF — 
right flip, co w wyniku wielu doświadczeń zmieniono na SF —  sideways flip), 
co pomogło dzieciom matematyzować składanie przekształceń. Nawracającym 
problemem było opisywanie ruchu złożonego np. z odbicia i obrotu jako tylko 
jednego przekształcenia. Dzieci zauważały jedynie odbicie. Rozmowy z dziećmi 
pokazały, iż dla wielu złożony ruch był niewidoczny, ponieważ ich ręka poru
szała się na wiele sposobów równocześnie — dziecko jednocześnie odwracało 
element podstawowy na drugą stronę i dokonywało jego obrotu (Lehrer, Rom
berg, 1998, s, 67).

Podczas manipulowania w przestrzeni (np. odwracania na drugą stronę) 
czy to wyciętymi z papieru figurami, czy narysowanymi na folii istnieje możli
wość niezauważenia ruchu złożonego. W opisywanej powyżej grze komputero
wej nie da się fizycznie odwrócić figury na drugą stronę. Jesteśmy „uwięzieni” 
w płaszczyźnie. Ruch złożony pozostaje więc takim i jako taki musi być reali
zowany. Zatem nawet zauważenie

odmiennej orientacji figur i wykonanie odbicia nie gwarantuje, że położenie 
figury już będzie dobre. Fakt ten może tłumaczyć w pewien sposób wielokrotne 
zaskoczenie kierunkiem figury po odbiciu.

9 Wnioski końcowe

Obecnie w szkole podstawowej stosunkowo wcześnie rozpoczyna się budo
wanie intuicji przekształceń geometrycznych, np. symetrii osiowej. Wydaje się 
jednak, że zbyt mały nacisk kładzie się na zwracanie uwagi na ruch towarzy
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szący tym przekształceniom. „Każde z tych przekształceń ma jakiś pierwo
wzór w ruchach i przekształceniach fizycznych przedmiotów z otaczającej nas 
rzeczywistości” (Siwek, 1998, s. 107). Opisując pojęcie translacji w wielopo
ziomowym schemacie metody czynnościowej Siwek zwraca uwagę na bardzo 
istotną różnicę pomiędzy takim pierwowzorem, a przekształceniem w mate
matyce. „Przy przesunięciu konkretnego przedmiotu, ten sam przedmiot zaj
muje najpierw położenie wyjściowe, a potem położenie końcowe. [...] Natomiast 
translacja w sensie matematycznym — to przekształcenie pewnej figury [...] na 
inny zbiór punktów znajdujących się w innym miejscu na płaszczyźnie lub w 
przestrzeni. W tym przypadku jest sens mówić o figurze i jej obrazie” (Siwek 
1998, s, 108). Przekształcenia wykonywane przez grających, mające na celu 
nałożenie jednej figury na drugą, mogą stanowić zatem model przekształceń 
geometrycznych na płaszczyźnie.

Obserwacja kolejnych gier Kacpra i Kuby — począwszy od gier plan
szowych, poprzez wielokrotne powtarzanie gry komputerowej (niekoniecznie 
w tej samej parze, ale również z innymi przeciwnikami) zarysowuje trudności 
w rozpoznawaniu pewnych charakterystycznych ułożeń figur względem siebie 
na płaszczyźnie, szczególnie takich jak odbicie lustrzane i symetria środkowa, 
oraz łączeniu ich z operacjami nakładającymi jedną figurę na drugą. W opi
sywanym modelu Taksonomii SOLO w typie konkretno-symbolicznym, oprócz 
wyróżnionych dwóch cyklów, zarysowuje się istnienie trzeciego cyklu, który 
doprowadzi do rozpoznawania lustrzanego odbicia i umiejętności ustawiania 
figur w pozycji lustrzanego odbicia. Jeżeli uczeń jest w stanie przewidywać 
położenie figury symetrycznej do danej i do takiego położenia doprowadzać, 
wtedy pojęcie symetrii staje się użyteczne i możliwy jest dalszy rozwój w kie
runku rozumienia matematycznej definicji tego przekształcenia.
Poczynione obserwacje wskazują również, iż:

• Pojęcie symetrii, jak i inne pojęcia geometryczne, jest wieloaspektowe. 
Nauczanie ograniczone do jednego tylko aspektu (np. statycznego) jest 
niewystarczające.

• Aby pojęcie geometryczne było użyteczne w rozwiązywaniu matematycz
nych problemów, konieczne jest scalenie własności poznawanych przez 
percepcję z własnościami poznawanymi na drodze interioryzacji czynno
ści fizycznych. W  przypadku nauki o przekształceniach izometrycznych 
potrzebne jest łączenie percepcyjnego odbioru jednakowości obiektów 
z wykonywaniem konkretnych operacji nakładania jednego obiektu na 
drugi poprzez przesuwanie, obroty, odwracanie. •

• Ilość potrzebnych doświadczeń jest bardzo różna. Niektóre dzieci tych

Kształt i położenie, czyli statyczne i dynamiczne ujęcie 87



doświadczeń potrzebują bardzo dużo, niektóre mniej. Niemniej jednak 
wszystkim potrzebny jest etap błądzenia. Jest to etap zaznajamiania się 
z nową sytuacją, poznawania elementów istotnych i nieistotnych, etap 
tworzenia pierwszych cząstkowych hipotez, weryfikowania ich. Dopiero 
po tym etapie jest możliwe całościowe, strukturalne ujęcie danego za
gadnienia.

• Korzystne jest dołączenie — już od nauczania początkowego —  do ze
szytów ćwiczeń specjalnych lusterek do obserwowania odbić lustrzanych.

• Potrzeba też ćwiczeń „uwiązanych” w płaszczyźnie, bez możliwości „wyj
ścia” w przestrzeń. Takie „uwiązanie” w płaszczyźnie stwarza zupełnie 
inny odbiór nakładania obiektów. Lusterko w nieświadomy dla dziecka 
sposób „wyprowadza” sztywną figurę w przestrzeń trójwymiarową. Przej
ście od oglądu figur w lusterku do konstrukcji figury budowanej punkt 
po punkcie, zgodnie z definicją punktów symetrycznych, jest zbyt gwał
towne i nie daje możliwości stworzenia spójnego obrazu tego przekształ
cenia.

• Może ważniejsze (łatwiejsze, intuicyjnie pierwsze) jest ustawianie osi sy
metrii i figury w tym samym kierunku (czyli rozpoczynanie od takiego 
ustawienia, gdzie przynajmniej jeden bok figury jest równoległy do osi 
symetrii), przechodząc przez ustawienia pionowe, poziome i skośne, niż 
ograniczenie kierunku osi do pionu lub poziomu w połączeniu z różnym 
ustawieniem figury, a w dalszej części przejście do skośnego ustawienia 
osi symetrii (co można zaobserwować w obecnych propozycjach wprowa
dzania zagadnień związanych z lustrzanym odbiciem). Doprowadzenie 
do możliwie najbardziej równoległego ustawienia figur było bardzo silną 
tendencją ogólną występującą w grze komputerowej. Grający oczekiwali, 
iż figura tylko odwróci się na drugą stronę, pozostając w tym samym kie
runku. Nie uwzględniali więc położenia figury względem osi. Na moni
torze odbicie przedstawione zostało słownie i graficznie. Na przyciskach 
narysowane jest odbicie w pionie i w poziomie. Często w takim momencie 
pytałam również, czy gracz wie, jak komputer odbija. Odpowiedzi zawsze 
były twierdzące, grający twierdzili, że wiedzą, jakie jest np. odbicie w 
kierunku pionowym. Zdarzało się też, że kierunek odbicia obrazowany 
był gestami. Mimo tego figury ustawiane wciąż były możliwie najbar
dziej równolegle do siebie.

Cytowane we wstępie uwagi prof. Krygowskiej chcę uzupełnić na koniec 
o jeszcze jedną:
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„ Chcę bowiem podkreślić szczególnie mocno, że stosowanie w procesie naucza
nia transformacji i je j niezmienników w szerokim sensie i matematycznym, 
i psychologicznym powinno się znaleźć w centrum naszej dydaktycznej refleksji 
niezależnie od poziomu nauczania, zarówno wtedy, gdy chodzi o fundamentalne 
struktury zdefiniowane już formalnie, jak i wtedy, gdy mamy do czynienia z po
jęciami jeszcze tylko intuicyjnymi.” (Krygowska, 1979, s. 47).
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Shape and position, a static and dynamic approach 
to the relation of symmetry (case study)

S u m m a r y

In this article I describe a research project on the understanding of the con
cept of symmetry by students aged 10-12. Successive stages of the described 
project consist of games: the first two are board games and the other two 
are computer games which feature various aspects of symmetry. The following 
research question was posed:

How does a transition from a visual perception of shapes on a plane of 
a relation of a shape to another one relate to a student’s ability to see dyna~ 
mics in this relation? In other words, is awareness of the relation of a specific 
position of a figure with respect to another one equivalent to seeing the dyna
mics contained in the relation which enables the transformation of one figure 
to another one?

In this article I analyze two students throughout all the stages of the 
project (case study). Conclusions obtained in this analysis are many times 
consistent with the observations made by other students and allow an observer 
to formulate some general conclusions such as:
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-  The concept of symmetry, like many other geometrical concepts, is mul
tifaceted. Teaching limited to only one aspect or facet (e.g. a static one) 
seems insufficient.

-  For a geometrical concept to be useful in problem solving it is necessary 
to unify the properties learned through perception with the ones acquired 
through the interiorization of physical activities. While studying trans
formations it is necessary to combine the perception of the sameness of 
objects with specific performed activities of overlapping one object with 
another one through: translating, rotating or flipping.


