Pi-aktiviteter
med Navet
86104543266482133936072602491412737

P

å torsdag 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 genomföra roliga 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.
Alla cirklar har samma förhållande mellan omkrets och diameter.
Omkrets
=π
diameter
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Tillverka ett pi-armband

Pi-puzzle

Du behöver: pärlor i många olika färger, tunt snöre eller tråd, nål

Du behöver: Den grå pi-modellen som finns här under, sax

1. Trä i snöret/tråden i nålen.
2. Trä först på 3 pärlor av en färg.
3. Fortsätt med 1 pärla i en annan färg.
4. Nu är det dags för 4 pärlor i en tredje färg
5. Ta 1 pärla av en fjärde färg.
6. Fortsätt på samma sätt enligt kommande decimaler av pi
(du hittar måååånga runt kanten av inledningstexten).

1. Klipp ut pi-modellen ifrån BT-sidan eller kopiera den innan du klipper.
2. Klipp vid de röda streckade linjerna så att den får fem delar.
3. Lägg ihop delarna till en kvadrat (alla delar ska användas).
Du hittar lösningen på förkalringssidan.

Pi-utmaning
Du behöver: papper och penna, en motspelare, timglas eller timer.
Uppgift: Skapa så många olika pi-ord som möjligt på en bestämd tid.
Rekommenderad längd för en omgång är 1- 4 minuter. Pi-orden kan både ha pi
i början av ordet, inne i ordet eller i slutet; t ex pi-ller, s-pi-ndel eller masko-pi
(namn är inte tillåtna).

Måla en silhuett av Pi
Du behöver: teckningspapper, blyertspenna, färgpennor eller vattenfärger, linjal,
svart tuschpenna, ev svart papper till bakgrund och klister.
1. Markera ut en graf med 1 centimeters markeringar på x- och y- axlarna.
2. Rita in 3,1,4,1,5,9,2,6,5,3,5,8,9,7,9,3,2,3 osv som staplar.
3. Fyll i staplarna med svart tuschpenna så att du får en sammanhängande mörk
silhuett.
4. Rita in valfri bakgrund bakom din pi-stad.
5. Klipp bort siffror och axlar från grafen. Klistra ev upp din pi-silhuett på svart
papper.
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1. Bestäm hur lång tid er omgång ska vara. Sätt
igång timern/timglaset. Skriv så många ord med fyra
bokstäver som innehåller pi som ni kan. Den som
har skrivit flest när tiden är ute vinner omgången (är
ni osäkra på om orden verkligen finns? – använd en
ordlista för att kontrollera dem).
2. Gå vidare med nästa omgång på samma sätt som
ovan, men nu ska ni skriva ord med fem bokstäver.
Samma tid för en omgång.
3. Upprepa enligt ovan och gör orden en bokstav längre
för varje omgång.
Hur långa ord klarar ni? Den som har vunnit flest
omgångar vinner.

3.
2.

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

5.
Nästa gång letar vi vårtecken i naturen

