
«6o γυμνάςιο Ιλίου»  

“Μακθματικά και ςυμμετρία  

ςτθ φφςθ και τθν τζχνθ” 

Oι μαθητζσ εμπνζονται από τη ςυμμετρία 

και δημιουργοφν με τη βοήθεια του 

geogebra! 

 















Οι μακθτζσ γνωρίηουν τουσ Escher και VASARELY  





Παρατθρείτε τθν μπάλα; Δεν ξεχάςτθκε ςτο 
πάτωμα. Είναι ηωγραφικι! 





ΣΟ ΤΜΠΑΝ 



                                         Γαλαξίασ 

Εκτόσ από τθν κατοπτρικι ςυμμετρία, ο Γαλαξίασ μασ ζχει ζνα απίςτευτο  

design -παρόμοιο με αυτό του ναυτίλου αλλά και των θλιοτροπίων- όπου  

κάκε “χζρι” του αποτελεί μια λογαρικμικι ςπείρα, ξεκινώντασ από το κζντρο  

του γαλαξία επεκτεινόμενο προσ τα ζξω.  



Η φφςθ ίδια… με το ςφμπαν. 

Το ςπιράλ του ςαλιγκαριοφ είναι πανομοιότυπο με το 

ςπιράλ που δθμιουργείται ςτο ςφμπαν.  



Νιφάδεσ χιονιοφ 
Ακόμα και κάτι τόςο μικρό όπωσ είναι μια νιφάδα χιονιοφ διζπεται  
από τουσ νόμουσ τθσ τάξθσ, κακώσ οι περιςςότερεσ εμφανίηουν ζξι 
 ακτίνεσ ςτο “ςώμα” τουσ με περίτεχνα παρόμοια ςχζδια.  



ΤΜΜΕΣΡΙΑ ΣΗΝ ΦΤΗ 

Παραδείγματα 
εικόνων από τθν 

φφςθ, τον άνκρωπο 

και το ςφμπαν  



Η ςυμμετρία ςτα τοπία.  

Ζνα μαγευτικό τοπίο με τα 
χιονιςμζνα βουνά 

κακρεπτίηεται ςτθν λίμνθ 
χαρίηοντάσ μασ τθν 

αίςκθςθ τθσ ςυμμετρίασ. 



Σα μακθματικά και ςτθν ηωγραφικι 

Σα μακθματικά 

ςυναντοφν και τουσ 

πίνακεσ ηωγραφικισ 

με ζνα ςωςτό και 

ςυμμετρικό 

αποτζλεςμα. 



Έχει αςυνικιςτθ εμφάνιςθ και ςυχνά εκλαμβάνεται ωσ κάποιο είδοσ των  
γενετικώσ τροποποιθμζνων τροφίμων. Αλλά ςτθν πραγματικότθτα είναι 
μία μόνο από τισ πολλζσ  τθσ φράκταλ ςυμμετρίασ ςτθ φφςθ. 
τθ γεωμετρία, φράκταλ ονομάηεται ζνα γεωμετρικό ςχιμα που 
επαναλαμβάνεται αυτοφςιο ςε άπειρο βακμό μεγζκυνςθσ, ι πιο απλά το 
κάκε μζροσ ενόσ πράγματοσ ζχει το ίδιο γεωμετρικό μοτίβο ωσ ςφνολο.  

Μπρόκολο Romanesco  



                                                 Ηλιοτρόπια 
Τα θλιοτρόπια διακζτουν ακτινικι ςυμμετρία και μια ενδιαφζρουςα μορφι  

αρικμθτικισ ςυμμετρίασ που είναι γνωςτι ωσ θ ακολουκία Fibonacci.  

Η ακολουκία Fibonacci είναι 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 24, 55, 89, 144 κ.ο.κ. (κάκε  

νζοσ αρικμόσ προςδιορίηεται με τθν προςκεςθ των δφο προθγοφμενων αρικμϊν 
μαηί). Κάπωσ ζτςι ςχθματίηονται και οι ςπείρεσ ςτουσ θλίανκουσ.  

Αν αντζχετε, μπορείτε να μετριςετε!  



Εκτόσ από τα φυτά, και ο ναυτίλοσ εμφανίηει αρικμοφσ Fibonacci. Για παράδειγμα, το 
κζλυφοσ του ναυτίλου αναπτφςςεται ςε ζνα “ςπιράλ Fibonacci” εξαιτίασ τθσ 
προςπάκειασ του κελφφουσ να διατθριςει τθν ίδια αναλογικι μορφι κακώσ 
μεγαλώνει προσ τα ζξω. τθν περίπτωςθ του ναυτίλου, αυτό το πρότυπο ανάπτυξθσ 
του επιτρζπει να διατθριςει το ίδιο ςχιμα κακ ‘όλθ τθ διάρκεια ηωισ του (ςε 
αντίκεςθ με τουσ ανκρώπουσ, των οποίων τα ςώματα αλλάηουν κακώσ γερνοφν).  



ΙΣΤΟΣ ΑΡΑΧΝΗΣ 

Υπάπσοςν πεπίπος 5.000 είδη απασνών και όλερ δημιοςπγούν ζσεδόν ηέλειοςρ κςκλικούρ 

ιζηούρ. Η ακηινική ζςμμεηπία ζηην οποία αναπηύζζονηαι βοηθά να γίνοςν απκεηά ιζσςποί 

ώζηε όηαν ηο θήπαμα πποζκπούζει αςηόρ να καηαζηπαθεί όζο ηο δςναηόν λιγόηεπο και 

εκείνο να καηαλήξει ζηο… ζηομάσι ηηρ απάσνηρ.  

 



Η φύση γεωμετρεί 







Η φφςθ ζδωςε τθν απόλυτθ ςυμμετρία ςτα χρωμοςώματα - βαςικό ςτοιχείο 
του DNA- που κακορίηουν το τι είμαςτε! 



ΤΜΜΕΣΡΙΑ ΣΑ ΣΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 



Μάουριτσ Κορνζλισ Ζςερ  
• Ο Μάουριτσ Κορνζλισ Έςερ (Maurits Cornelis 

Escher, 17 Ιουνίου 1898 – 27 Μαρτίου1972) 
ιταν Ολλανδόσ εικαςτικόσ καλλιτζχνθσ. Εκτόσ 
από το ςχζδιο και τθ γραφιςτικι ο Έςερ, 
δοφλεψε επίςθσ με τισ τεχνικζσ τθσ 
ξυλογραφίασ, τθσ λικογραφίασ και τθσ 
χαλκογραφίασ. 

• Κφριο ςτοιχείο τθσ τζχνθσ του Έςερ είναι θ 
απεικόνιςθ αδφνατων γραφικϊν 
παραςτάςεων (ανκρϊπων, ηϊων, 
αντικειμζνων κτλ.), οι οποίεσ δθμιουργοφν 
τθν ψευδαίςκθςθ του απείρου, δθλαδι τθσ 
ατελείωτθσ δθμιουργίασ ςχεδίων ι οι 
«αδφνατεσ» παραδοξολογικζσ καταςκευζσ 
(κτίρια). Αυτι θ ιδιαιτερότθτα των ςχεδίων 
του οφείλεται ςτθν επιρροι που δζχτθκε ο 
Έςερ από τα μακθματικά -με τα οποία 
παραδόξωσ δεν τα πιγε ποτζ καλά ςτο 
ςχολείο- και ιδιαίτερα από αρχζσ τθσ 
προβολικισ γεωμετρίασ, όπωσ και από τα 
πορίςματα και τισ προτάςεισ τθσ μθ 
Ευκλείδειασ γεωμετρίασ 



Ζργα του Ζςερ 



Βικτώρ Βαηαρζλι 
• Ο Βικτϊρ Βαηαρελί (ουγγρικά: Vásárhelyi 

Győző, προφζρεται Βάςαρχεγκι) (9 

Απριλίου 1906 - 15 Μαρτίου 1997) ιταν 

Οφγγροσ ηωγράφοσ τθσ μοντζρνασ τζχνθσ 

και διάςθμοσ καλλιτζχνθσ κατά τθ 

μεταπολεμικι περίοδο. Ανικε ςτθν 

παράδοςθ του Μπάουχαουσ και του 

κονςτρουκτιβιςμοφ, ενϊ ο ίδιοσ υπιρξε 

πρόδρομοσ τθσ «οπτικισ τζχνθσ» (Οπ Αρτ) 

και κεντρικι φυςιογνωμία των 

νεωτεριςτικϊν τάςεων που απαςχόλθςαν 

τθν μεταπολεμικι ευρωπαϊκι τζχνθ.  



 ΠΙΝΑΚΕ VASARELY 

•   



































































 
 

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΣΕΡΙΝΑ                               ΚΟΡΝΙΖΑ 

 



Τπεφκυνοι του προγράμματοσ : 
Νικολάου Παντελισ (ΠΕ19) 

Μανδθλάρθ Αγγελικι(ΠΕ03) 
Κουκά Αλεξάνδρα (ΠΕ03) 

 


