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KaKo
raZIsKUJEMo
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1. Kaj že vemo?

V nekaterih dvigalih so zrcala na vseh stenah.  Ko se 
pogledamo v eno od zrcal, opazimo v njem veliko svo-
jih podob. 

2. naše raziskovalno vprašanje

Kako se število slik spreminja v odvisnosti od kota 
med zrcaloma? 

3. naredimo načrt raziskave

Med dve zrcali bomo postavili igračo. Spreminjali 
bomo kot med zrcaloma in preštevali, koliko igrač vi-
dimo.

Potrebovali bomo: 
–  igračo, 
–  dve ravni zrcali, 
–  lepilni trak, 
–  krog, razdeljen na 12 delov. 

4. Delamo poskuse, opazujemo, 
merimo

Ravni zrcali po krajših stranicah zlepimo z lepilnim 
trakom. Na papir narišemo krog in ga razdelimo na 12 
delov. Zrcali postavimo tako, da je pred njima natanč-
no polovica kroga (6 delov), zlepljeni del pa je na sre-
dini kroga. Pred eno od zrcal postavimo igračo in pre-
štejemo, koliko igrač vidimo.

Nato eno zrcalo pomaknemo tako,  da so med zrca-
li 4 deli kroga. Med zrcali postavimo igračo in prešte-
jemo, koliko jih vidimo.  Potem nadaljujemo s spre-
minjanjem lege zrcal tako, da je med njima vsakič en 
del kroga manj. 

Narišemo (stolpčni) graf, ki prikazuje, kako se števi-
lo igrač, ki jih vidimo, spreminja v odvisnosti od zaje-
tih delov krožnice.

Na kaj moramo paziti:
Zrcali morata stati navpično na mizi. Vrzel med zle-

pljenima deloma naj bo čim ožja.

5. Kaj smo ugotovili? 

Čim manj delov je med zrcali, več igrač vidimo. 

Premislimo še o …
–  Zakaj smo zajem 5 delov kroga izpustili?
–  Koliko slik vidimo, če oklepata zrcali polovico pra-

vega kota?  
–  Koliko pa, če sta zrcali vzporedni?
–  Kako so zrcala sestavljena v kalejdoskopu? Izdelajte 

ga.
–  Tisti, ki znate s koti že računati, pa še ugotovite, 

kako bi lahko brez preštevanja ugotovili, koliko 
igrač bomo videli.

Koliko igrač?


