Kluriga spel
med Navet
D

å är det dags att dra igång höstterminen 2018! Vi startar med fokus på matematik
och problemlösning. På dagens sida kan du utmana dig själv i både klurigheter

och spel.

Tändsticksfisk

Spelpåsen

Du behöver: 8 tändstickor och en knapp (som fisköga)

Du behöver: sax, grovt snöre, linjal, tjockt tyg eller tunn vaxduk, större tallrik,

dit knappen som öga.

Gör så här:
1. Lägg ut tändstickorna till en fisk som den på bilden. Lägg

penna, vattenfast penna, ev håltång, stenar i 2 olika färger - tre av varje sort

2. Flytta på 3 av tändstickorna så att fisken simmar åt ett
annat håll. Vilka tändstickor ska flyttas? Var ska de ligga
istället? Var hamnar ögat nu?

Gör så här:
1. Lägg den stora tallriken på tyget och
rita runt den till en cirkel.
2. Klipp ut cirkeln.
3. Gör hål i kanten med
5-6 cm mellanrum.
4. Trä snöre i hålen.

Landområde
Du behöver: 24 st lika långa pinnar eller tändstickor

Rita på
påsens ena sida

Rita på påsens
andra sida

3 i rad cirkel
2 spelare väljer varsin färg (3 stenar var). En spelare lägger ut sin sten –
antingen i mitten eller på ngn av de andra skärningspunkterna. Den
andre gör samma sak. Därefter vartannat drag. När ingen har någon ny
sten att lägga ut måste en sten istället flyttas till en ny punkt. Stenarna
får då bara flyttas till närmsta tomma skärningspunkt och aldrig hoppa
över någon annan sten. Den som snabbast får 3 stenar i en RAK rad av
stenarna i sin färg vinner. Att få en RAK rad innebär att mitten måste
vara med i vinnarraden.

(=staketbitar).
En markägare har ett landområde som har den här formen (se
nedan). Hon vill dela upp den i delar för att odla olika grödor
på den.
Landdelning 1.
Hur kan hon dela upp sin mark i 3
områden som har lika stor yta och
samma form med hjälp av ytterligare
4 staketbitar?
Landdelning 2.
Hur kan hon dela upp sin mark i 4
områden som har lika stor yta och
samma form med hjälp av ytterligare
8 staketbitar?

3 i rad kvadrat
2 spelare väljer varsin färg (3 stenar var). De lägger ut sina stenar i en
ruta i taget, varannan gång. När ingen har någon ny sten att lägga ut
måste en sten istället flyttas till en ny ruta. Den som först får tre i rad
vinner. Hel rad kan uppnås både horisontellt, diagonalt och vertikalt.
Vill du ha förklaringar på de olika aktiviteterna? Gå in på BT.se eller navet.com

NÄSTA GÅNG HANDLAR DET OM INTERNATIONELLA
LÄSKUNNIGHETSDAGEN...

