Islamitische patronen en Muqarnas
Campusprogramma U-talent
3 vwo wiskunde-opdrachten
Monica Wijers
U-Talent activiteiten 3vwo 2013
3 x 50 leerlingen van U-Talentscholen
2 dagen naar het JCU (in feb./maart)
5 onderwerpen, deze poster gaat over één
daarvan.

Dag 2 Muqarnas ontwerpen en bouwen

Stukje grafentheorie
• Hoe herken je een Muqarnas aan zijn
bovenaanzicht?
• Hoe kun je de verdiepingen herkennen
en aangeven op een plattegrond?

Activiteiten
Op school: voorbereidingsopdrachten over
alle onderwerpen. Leerlingen maken een
poster over één onderwerp.

Ontwerpen van een Muqarnas in 2D

Op dag 1: activiteiten bij alle onderwerpen,
na afloop kiezen leerlingen hun favorieten.

Bouwen van de Muqarnas

Op dag 2: elk onderwerp een groep van ca 12
leerlingen; eind van de dag: flitspresentaties

Voorbereidingsopdracht
De voorbereidingsopdracht gaat over
patronen en symmetrie in Islamitische
vlakvullingen. Leerlingen maken een poster
met een zelf ontworpen vlakvulling op basis
van achtpuntige sterren.
Tip: Als vervolg op de
voorbereidingsopdracht kan
bijvoorbeeld het lesmateriaal van
Goossen Karssenberg op school
worden gebruikt. Zie:
http://www.goossenkarssenberg.nl/

Wat vonden de leerlingen?
Leuk om praktische opdrachten te doen.
Origineel,
Interessant om Muqarnassen te maken.

Dag 1 Wat is een Muqarnas?

Goed onderwerp met goede combinatie
theorie en knutselen. ruimtelijk inzicht in de
praktijk

- Hoe zit een Muqarnas in elkaar?
- Bouw een element van een Muqarnas

Het liet een andere kant van wiskunde zien!

- Teken een bovenaanzicht – welke
veelhoeken komen voor?
- Zoek bij een (foto) van een Muqarnas het
juiste bovenaanzicht (de plattegrond).

Met dank aan
Bart Post, Maartje van der Ven, Saskia van de Hoeven die de
workshop over Muqarnas ontwikkelden die ten grondslag ligt aan
deze activiteit, Dank aan Carolien Wegman voor het mede
begeleiden en de deelnemende leerlingen voor hun inzet en
enthousiasme,

Contactgegevens
Meer informatie bij m.wijers@uu.nl.
Zie ook de website: www.uu.nl/jcu
Deze poster is gemaakt voor de JCU-conferentie
13 mei 2013

