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TANGRAM - ZGOLJ V OBRISIH

J'l. Ii poznate staro kitajsko igro tangram? No, karkoli že porečete - v
letošnjem letniku Preseka boste imeli priložnost, da jo dodobra spoznate tudi
po matematični plati .

Pa začnimo . Vse, kar potrebujete za ig ranj e tangrama , je kos tršega
kartona (še boljša je tanjša lesena vezana plošča) in obilica dobre volje . Iz
izbranega materiala izdelajte sedmero tangramskih ploščic tako , kakor kaže
spodnja slika.

Pravila igre tangram so zelo enostavna. Tangramske ploščice je treba
sestavljati v tangramske like. Pri tem moramo vedno uporabiti vseh sedem
ploščic. Seveda je igra dvodimenzionalna, nobena izmed tangramskih ploščic

ne sme torej stati pokonci.
5e nekaj . Na prvi pogled je morda videti, da je smisel igre v samih

tangramskih likih. Sam mislim, da temu še zdaleč ni tako. Poskusite igro
ponotranjiti , jo sprejeti vase , ne bodite pozorni le na lik na papirju ali na mizi
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pred seboj. 5ele tedaj vam bo tangram v resnični užitek .
Tako, bodi dovolj za začetek. Raje kar veselo na delo.
Na naslednji strani vidite dvanajst" plesočih" tangramskih likov. Bi jih

znali sami sestaviti?
Poglejte tudi tretjo stran ovitka - lep izziv, kajne?
Verjamem, da vas bo prej ali slej zamikalo, da bi sami poskušali sestaviti

kak zanimiv tangramski lik. Morebiti vam pri tem uspe kar cela serija. Tedaj
ne bodite sramežljivi. Pišite nam o svojih poskusih in predlogih . Velja?

Vilko Domajnko






