Nonagon

Geometriska figurer
med Navet
Rektangel

G

eometriska figurer i både 2D och 3D används på många olika sätt i vår
vardag, ibland helt utan att vi tänker på det; kakel-och klinkerplattor, möbler,
stenbeläggningar, fotbollar, på gator, grindar och i mjukvara till 3D-skrivare är bara
några exempel. Många av de exempel vi ser har det gemensamt att de täcker en yta.
Idag kan du pröva några speciellt utmanande övningar inom detta område.

Pentagon
Hexagon

Triangel

Lägg färg i ägg
Du behöver: 4 färgpennor i olika färger, ägget här ovan.

Schackbrädet

Färglägg äggets olika färgfält med de olika färgerna.
Ingen färg får röra vid en annan likadan färg. Klarar
du det?
Var ägget enkelt? Gör samma sak med en karta över
Afrikas länder eller en karta över hela världens länder.

Du behöver: sax och den rutiga ramen här på sidan (kopierad eller
urklippt), ev penna.
Den stora kvadraten med mindre svarta och vita kvadrater är egentligen ett
schackbräde. Rutorna har bara hamnat i helt fel ordning. Kan du återställa
schackbrädet (8x8 i kvadratisk form) genom att dela ramen i bara 8 bitar
och pussla ihop dem igen?

Mångsidig hexagon

hexagon

Du behöver: en hexagon (kopiera gärna den som finns här till höger på
sidan), minst en parallelltrapets, penna
Hur många lika stora parallelltrapetser behövs det för att täcka hela
hexagonens yta?
Parallelltrapetserna kan fylla ut utrymmet inuti hexagonen i två olika
mönster. Kan du hitta båda?

parallelltrapets

Kub eller inte?

Kvadrat

Du behöver: sax, tjockare papper, penna

Roligare kakel i badrummet?

1. Till vänster ser du 6 kvadrater som sitter ihop i ett
mönster. När du ritar av dem på ditt tjockare papper,
klipper ut runtom (klipp endast längs den streckade

Du behöver: sax och papper, månghörningar (triangel, kvadrat, rektangel, pentagon, hexagon,
heptagon, oktagon, nonagon osv - figurerna finns avbildade runt om på sidan)

linjen) och viker vid strecken kommer de att bilda en

1. Klipp ut ett större antal lika stora månghörningar av samma sort.

2. På hur många andra sätt kan du rita sammanhängande

2. Lägg dem intill varandra så att de täcker underlaget tillsammans.
3. Vilka månghörningar kommer att täcka ytan ordentligt? Vilka gör det inte?

kub.
kvadrater som bildar en kub när du viker?

Heptagon

3. Rita på ditt tjockare papper och vik till nya möjliga
kuber.

Hur kan det bli så här? Vilken matematik kan ligga bakom?

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

Oktagon

nästa gång handlar det om våra sinnen

