Fira pi-dagen
med Navet
86104543266482133936072602491412737

P

å onsdag är det Pi-dagen igen! Den firas varje år den 14:e mars (3,14= 3:e månaden, 14:e dagen)
som en dag för att fira matematik och annat som uppmärksammar spännande pi-aktiviteter. π är
ett irrationellt tal. Det betyder att π inte kan skrivas som ett heltal eller som en kvot mellan två heltal
– det innehåller istället ett oändligt antal decimaler. π är 16:e bokstaven i det grekiska alfabetet och 1:a
bokstaven i det grekiska ordet för omkrets, Περίμετρος, perímetros. Du som vill fördjupa dig vidare i
konsten att komma ihåg mååånga decimaler av pi kan ägna dig åt pifilologi
Alla cirklar har samma förhållande mellan omkrets och diameter.
Omkrets/diameter = π

0664709384460955058223172535940812

24 3.1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749445923078164062862089986280348253421170679821480865132823

Svävande pi-ngpong boll
Du behöver: hårtork, pingpong-boll
Gör så här:
1. Sätt igång hårtorken.
2. Rikta den rakt uppåt.
3. För in bollen i
luftströmmen och släpp den.
4. Prova vilken höjd som är
bäst att släppa på.
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Pi-kortspel

Hur mycket kan du vinkla
hårtorken åt sidan? Vad händer om du prövar
med andra föremål i luftströmmen?
Hur kan det bli så här?

Du behöver: en kortlek, några medspelare

Gör så här:
1. Plocka bort alla damer och kungar ur kortleken
2. Ge alla ess värdet 1 och alla knektar värdet 0
=3.14159265358979323846264338327950.....
3. Dela ut 5 kort till varje spelare och lägg resten i en hög.
4. Den som sitter till vänster om den som delat ut börjar.
5. Om hon/han kan lägga ut första siffran i pi (3) får den läggas ut, om
inte dras ett kort från högen.
6. Nästa spelare kan bara lägga ut OM hon/han har nästa siffra i pi, om
inte tas ett kort igen.
7. Den som först har lagt ut alla sina kort vinner pi-spelet.
Hur många decimaler av pi kom ni fram till innan spelet tog slut?
Du behöver:
Snöre eller band, cirklar i olika storlekar (kan vara bordsskivor, askar,
tallrikar, tunnor, fönster mm), sax

π

...och så en favorit i repris.

Fånga Pi-rayan

1.

Du behöver: ljus kartong, gummiband, spik eller syl att ta hål med
Gör så här:
1. Klipp ut en cirkel i kartongen, 6-10 cm i diameter
2. Rita en piraya på ena sidan av cirkeln och en guldfiskskål/akvarie på
andra sidan.
3. Gör ett hål i varje sida och trä i gummiband.
4. Ta ett gummiband i varje hand. Snurra på gummibanden så att cirkeln
spinner runt snabbt.
Var hamnade pi-rayan nu? Hur kunde det bli så här?

1-2.

3.
4.

Vänd på skivan och
rita skålen...

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

2.

3.
4.

Lägg bandet/snöret runt en
cirkel. Klipp av snöret i samma
längd som omkretsen.
Lägg bandet/snöret över mitten
av cirkeln, vid diametern. Hur
många diametrar tror du får plats
på en omkrets? Klipp och prova!
Lägg ut diametrarna efter
varandra
Hur stor blev skillnaden? Varför?
Blir det likadant på alla cirklar?
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Nästa gång FÖRBEREDER VI FÖR PÅSK...

