Matematik och problemlösning med Navet
G

enom historien har matematik alltid innehållit en
mängd spännande utmaningar i problemlösning.
Många matematiska problem som vi fortfarande roar
oss med har funnits mycket länge och
har sitt ursprung på olika ställen i
världen. Många uppgifter i matematisk
problemlösning kan lösas på olika vis
och går att variera på olika sätt. På dagens
BT-sida har vi samlat några klurigheter som
du kan prova på!

Magisk triangel
Du behöver:
Större papper, penna, 21 mindre stenar/stora pärlor/annat motsvarande
material
Rita 6 stora cirklar på ditt papper enligt detta mönster.

Tangram
Traditionen att lägga Tangram är gammal och kommer troligen från Asien. I en av
många berättelser om hur Tangram kom till sägs det att:
Det fanns en man vid namn Tan som ägde en mycket vacker kvadratisk platta av keramik.
En dag var Tan på väg till Kejsaren för att visa upp sin platta, men på vägen snubblade
han och plattan gick i 7 bitar – två stora trianglar, en lite mindre triangel, två riktigt små
trianglar, en kvadrat och ett parallellogram.
Efter denna händelse ägnade Tan sig ofta åt att försöka sätta ihop plattorna till en enda
platta igen, men utan att lyckas. Under tiden han försökte hittade han många olika figurer
som kunde skapas av de 7 bitarna och det är de bilderna vi än idag kallar för Tangram.
Kan du sätta ihop Tans 7 bitar (använd de ljusröda figurerna ovan) till:
Kvadrat

Hund

Fladdermus

Sittande människa

Fördela de 21 stenarna/pärlorna i de 6 cirklarna så att summan längs
varje sida i triangeln är densamma; ingen cirkel får vara tom. När du
har hittat ett sätt – undersök hur många olika lösningar du kan hitta.

MED FÖLJANDE EXPERIMENT BÖR DU
BE EN VUXEN OM HJÄLP MED KNIVEN!

Vattenproblem
Du behöver:
2 likadana PET-flaskor, liten vass kniv, tuschpenna, dl-mått, en stor
skål

Lägg ett bokstavs-pussel

1. Mät upp 3 dl i den ena flaskan och gör ett streck vid vattennivån.
Skär av flaskan vid strecket.

Här på sidan ser du 4 bitar med olika form (De grå geometriska figurerna här under).
Klipp ut och lägg dem så att de tillsammans formar ett T. Om du vill spara ditt T-pussel
för att utmana någon annan – överför bitarnas form till en bit enfärgad kartong så
håller de bättre.

Magiska rutor
Siffrorna 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ska placeras ut i kvadraten i var och en av de minsta rutorna.
Hur ska de placeras så att summan i alla raderna lodrätt, vågrätt och diagonalt blir
densamma? Vilken summa blir det?

=3dl
2. Mät upp 5 dl i den andra flaskan dra ett streck vid vattennivån.
Skär av flaskan vid strecket.
Nu har du två behållare, en för exakt 5 dl och en för 3 dl. Fyll dem
med vatten.
Mät upp exakt 7 dl i skålen - bara genom att använda dina 3- och 5 dl
mått som hjälpmedel. Inget vatten får hällas ut någon annanstans

Vill du ha förklaringar på de olika aktiviteterna? Gå in på BT.se eller navet.com

Nästa gång Handlar det om färger i naturen…

