Klurig matematik
med Navet
Insektsekvationer

M

atematik kan användas på många olika sätt. Ibland som ett rent nöje, men
också som underlag för t ex konstruktion, arkitektur, mekanik och design.

Dagens sida är inriktad på problemlösning som tränar matematiskt tänkande och
strategi för nöjes skull – både med och utan beräkningar.

Kasta loss
Se instruktionsfilm med hjälp av följande QR-kod.

• Börja med översta raden där alla är lika. Det ger 24/3 =8, dvs
varje dubbelinsekt är värd 8+8+8= 24
• På andra raden har du redan en dubbelinsekt med värdet 8.
Subtrahera 8 från 20 och du får differensen 12. Dela med 2 och
kvoten blir 6 – en grön larv har värdet 6. 2 gröna larver adderas
med en dubbelinsekt – 6+6+8= 20.
• På tredje raden börjar med en larv, dvs 6. Vad kan du
multiplicera faktorn 6 med som sammanlagt blir 10 när det även
ska subtraheras? Detta förhållande stämmer med 2. Skalbaggens
värde är därför 2.
• På fjärde raden blir dubbelinsekt (8)+ larv(6)=14, 14/ Skalbagge
(2) = 7

=6

=8

=2
Levande Knep & Knåp
Symbolmatematik

Det är faktiskt möjligt att lösa detta knep & knåp
sittande eller stillastående. För att komma loss en av er för upp sitt eget snöre bakom öglan som
sitter på kompisens handled. Trä den genom öglan
bakifrån och framåt och över handen. Dra till lite
och ni är loss!

• Kolumnen längst till höger har 4 salamandrar. 24/4 = 6.
För över värdet 6 till alla salamandrar.
• Kolumnen näst längst till höger beräknas då 30-2x6 = 18
och 18/2 = 9 ger att värdet på en fladdermus är 9. För över
värdet 9 till alla fladdermöss.
• Kolumnen näst längst till vänster med två fladdermöss
beräknas 26-9x2 = 8. Larvens värde blir då 8/2 = 4. För
över värdet 4 till alla larver.
• Kolumnen längst till vänster beräknas då
larv(4)+salamander(6) = 10. 24-10 = 14. Värdet på katten
blir då 14/2 = 7.
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NÄSTA GÅNG FIRAR VI KEMINS DAG...

