
Magisch Mozaïek

Het magisch mozaïek is een betoverend, stimulerend,geometrisch didactisch
spel.Het werken met geometrische vormen en symmetrie stimuleerd het visuele
waarnemen en de creativiteit. Of je nu met voorbeelden werkt of naar eigen ideën.

In het magisch mozaïek steken verschillende vormen van symmetrie.

Spiegelsymmetrie.
Een motief uit een plat vlak wordt om een in dit platte vlak gelegen rechte lijn zo ver
op- en omgedraaid, totdat het weer in hetzelfde platte vlak te liggen komt.
Een voorbeeld uit de natuur is de vlinder.

Draaisymmetrie
Het motief wordt in zijn eigen platte vlak een stuk verder gedraaid.
Een voorbeeld uit de natuur is de appelbloesem.

Wisselsymmetrie
Bij de gespiegelde of gedraaide figuren zijn hier ook nog de kleuren verwisseld.
Bij de motieven waar geen spiegel –of draaisymmetrie herkenbaar is, verschijnt door
het draaien van het raamwerk om 90° of 180°, hetzelfde figuur maar met verwisselde
kleuren.
De spiegel-, draai-, of wisselsymmetrie zijn bij het spelen met het magisch
mozaïek altijd weer herkenbaar.

Op de ideënbladen wordt er met een symbool steeds weer op aangewezen.

Betekenis van de symbolen:

Eenvoudige spiegelsymmetrie = spiegelvermogen aan een verticale
of horizontale lijn –symmetrielijn of symmetrieas genoemd -
Zij verbindt de middelpunten van twee tegenover elkaar liggende
vlakken van een kwadraat ( middenparalel), zodat de linker helft van het
motief er precies zo uitziet als de rechter helft, of de bovenste helft er
zo uit ziet als de onderste.

Eenvoudige spiegelsymmetrie = het spiegelvermogen aan een van
de rechte lijnen, die twee tegenovergestelde hoeken van het kwadraat
met elkaar verbinden, deze rechte lijnen noemt men diagonalen.

Tweevoudige spiegelsymmetrie d.w.z. het motief
heeft aan ieder van de twee middenparalellen spiegelvermogen, maar
niet op dezelfde wijze.



Tweevoudige spiegelsymmetrie. Het motief heeft
aan ieder van de diagonalen spiegelvermogen maar niet op dezelfde
wijze.

Is het spiegelsymmetrische beeld aan ieder van de beide

middenparallen spiegelbaar, en tegelijkertijd ook aan ieder van de

beide diagonalen , zo bestaat er een

viervoudige spiegelsymmetrie.

Bij deze viervoudige spiegelsymmetrie geldt tevens nog volgend
symbool:

Dit symbool betekent; het motief verschijnt, na het draaien van het
raamwerk op de tafel over één rechte hoek, precies zo als voorheen,
wat je een identiteit noemd en zo schrijft.

betekent dat het motief pas na een draai over twee rechte hoeken
identiek verschijnt.

Bij de spiegeling aan de middenparalellen verschijnt het motief met
verwisselde kleuren.

Bij de spiegeling aan de diagonalen verschijnt het motief ook met
verwisselde kleuren.

Na het draaien van het raamwerk op de tafel in één rechte hoek
verschijnt het motief met verwisselde kleuren.

Na het draaien van het raamwerk op de tafel over twee rechte hoeken
verschijnt het motief met verwisselde kleuren.



Uit de rechthoekig-gelijkbenige driehoeken

van het magisch mozaïek kunnen 6 geometrische figuren gemaakt
worden, hun uitzien en naam volgen hier beneden, het is hulpzaam als je je de
figuren steeds weer inprent en bij hun naam noemt.

Rechthoekig-gelijkbenige driehoek

Rechthoekige trapeze

Gelijkbenige trapeze

Kwadraat

Paralellogram

Rechthoek

Op de ideënbladen worden figuren getoond, waarbij alleen zulke –zuiver
geometrische –figuren voorkomen; bijv. Blad 1 en 5.


