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S E E R AAMAT
TEEB
S I N UST
MA TAGE E NIUSE
Meeldib sulle mänge mängida, vingeid mustreid joonistada ja neid
värvida? Meeldib sulle mõistatusi lahendada, kooke küpsetada ja
salasõnumeid saata? Kui vastus nendele küsimustele on „JAH!“,
siis paistab, nagu võiksid sa olla… MATEMAATIKAGEENIUS!
Matemaatika ei koosne ainult riuklikest arvudest ja
numbriväänamisest. Selles raamatus peitub tonnide viisi
matemaatilist lusti - hakkame siis pihta, matageenius!
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Kujundid - nr 1/4

K O O S TA

loomadest
mosaiik

URR! Mina olen
assortiiger!

TEE ISE!
Tee mõned mosaiikloomad. Alustuseks lõika
leheküljelt 67 välja ruutmosaiigi tükid.
Tee üks mosaiigikujund valmis nii: lõika
ruudu küljest tükid, libista need ruudu
teisele küljele ja kleebi kleeplindiga kokku.
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Sel moel saad teha mosaiikkassi!

Kassi muudad linnuks aga niimoodi:
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TEE ISE!
Proovi leiutada uusi mosaiikloomi. Mis sulle
kõigepealt pähe tuleb? Sobita paberitükke kokku
mitmel viisil ja vaata, kuidas need klapivad.

KUIDAS SEE KÄIB?
Ruutmosaiik on geomeetriline muster, mis
koosneb motiividest, mis omavahel ei kattu ja
mille vahele ei jää lünki. Korrapärane ruutmosaiik
koosneb ühest kujundist. Poolkorrapärases
ruutmosaiigis on neid kaks või rohkem.
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Kujundid - nr 2/4

MINE

Oo, mu
lemmikmatemaatika!

TOPOLOOGILISELE
JAHILE

Mis on ühist sõõrikul ja kohvitassil? Lisaks sellele, et
nad on mõlemad pärastlõunal ääretult teretulnud, on
nad ka topoloogiliselt võrdsed.
Kujundid on topoloogiliselt võrdsed siis, kui ühest
saab teise teha venitades, kokku litsudes või
väänates, kuid MITTE neid katki tehes.

Näiteks jalgpall on raamatuga topoloogiliselt
võrdne, kuna selle saab ilma lõikamata muuta
raamatukujuliseks.

See-eest EI OLE jalgpall topoloogiliselt
võrdne sõõrikuga, sest sõõriku sees on
auk. Jalgpallist ei saa sõõrikut muidu kui
sellesse auku puurides.

TEE ISE!
Otsi kodust topoloogiliselt võrdseid
asju ja joonista nad kõrvalleheküljel
olevasse tabelisse.
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münt

sõrmus

teekann

Mõned võimalikud asjad
leiad leheküljelt 89.

Ülimalt

KUIDAS SEE KÄIB?

huvitav!

Topoloogia on osa kujundite uurimise
teadusest ehk geomeetriast. Topoloogid
uurivad esemete neid omadusi, mis ei
muutu, kui eset venitatakse, lapikuks
vajutatakse või väänatakse.
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Kujundid - nr 3/4

JOONISTA

RUUMILISI
PILTE

Ma kingin sulle
ruumiliste
illusioonide
loomise võime!

Kuidas teha lame joonistus kolmemõõtmeliseks?
Lihtne. Kasuta oma PROJEKTSIOONIVÕIMET!
Kuid ruumiliseks joonistamiseks on mitu meetodit.
Katseta neid siin…

TEE ISE!
Joonista siia ruudulisele paberile
mõned ruumilistest kuupidest
koosnevad kujundid.

alguspunkt

Seda tüüpi ruumilist illusiooni
nimetatakse kaldprojektsiooniks.
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Üht teist ruumilise joonistuse
tüüpi nimetatakse isomeetriliseks
projektsiooniks. „Iso“ tähendab
võrdset ja „meetriline“ tähendab

TEE ISE!
Joonista oma ruumilised
nimetähed.

mõõtmist. Selle isomeetrilise kuubi
kõik nurgad ja küljepikkused
on võrdsed.
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KUIDAS SEE KÄIB?
Need meetodid kasutavad efekti saavutamiseks
erinevaid nurki. Sel moel ei saa luua tõelisi

s!

vup

perspektiivjoonistusi, sest objektide mõõtmed
kauguse suurenedes ei kahane. See-eest
on need kasulikud kahemõõtmeliste piltide
ruumiliseks muutmisel.
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Kujundid - nr 4/4

AJA

HIIRI MÖÖDA
PABERIT TAGA

TEE ISE!
Sellel leheküljel on hiirteprobleem.
Sul tuleb see lahendada.
Aga see pole üldse sedasorti probleem!
Hiirteprobleem on tegelikult matemaatikute välja
mõeldud geomeetriline ülesanne. See käib nii: kujuta
ette, et ruudu igal nurgal seisab üks hiir.

Iga hiir hakkab järgmist taga ajama,
nad alustavad samal hetkel ja
liiguvad samal kiirusel. (Kannata ära
– matemaatikud on küll targad, aga
hiirte käitumist nad vist kuigi hästi
ei tunne.)

Kuulge, mis
edasi saab?

Millist teed mööda hiired liiguvad?

Lahenduseni jõuab järgnevate sammude abil:
1.
Joonista igale küljele
üks täpp, mis jääb
nurgast 5 mm
kaugusele.

2.
Ühenda täpid
joontega. Joonista
tekkinud väiksema
ruudu nurkadest
5 mm kaugusele
uued täpid.
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3.

4.

Korda neid samme

Lõpuks näib, nagu keerduks nurkadest

senikaua, kuni enam

keskpunkti poole neli kõverjoont. Need

väiksemaid ruutusid

ongi meie hiirte teekonnad.

joonistada ei saa.

Vaata lõplikku pilti lk 89.

TEE ISE!
Tee see siin lõpuni. Kui tahad, värvi ära ka.

KUIDAS SEE KÄIB?
Neid kõveraid kutsutakse traktrissideks ja nende
matemaatikat kasutatakse päriselus selliste
olukordade mudeldamiseks, kus üks liikuv objekt
teist taga ajab, näiteks kui juhitav rakett jälitab
sihtmärki!
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