Inför Pi-dagen
med Navet
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I

nästa vecka är det äntligen dags för 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.

Pi-prickar
Du behöver: tuschpennor i minst 10 olika färger, linjal, vitt papper.

Pi, 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. Omkretsen dividerad med diametern = π.

Gör så här:
1. Bestäm en färg till varje siffra mellan 0 och 9. Gör en lista på dem.

Hur många år i pi är du?
Din ålder

π

= din ålder i pi (exempel 14 år/ π=4,46 π år)

Räkna på motsvarande sätt ut:
• Hur långt är det runt jorden i pi?
• Hur lång är du i pi?
• Hur långt är det till skolan i pi?
• Vilken skostorlek har du i pi?

2. Titta på pi:s alla decimaler här på sidan och rita upp dem som
färgpunkter i pi-ordning som ett mönster på ditt ritpapper.
3. Rita månghörningar av varje pi-siffra genom att dra streck mellan
punkterna i samma färg.

Gå i s-pi-n

Vilka siffror förekommer oftare som pi-decimaler i din bild? Vilka är
riktigt ovanliga?

Du behöver:1 papperssugrör, ett A4
papper, penna, en grillpinne, en större
tejprulle.

Spela pi-spel

Gör så här:
1. Dela grillpinnen i 2 delar.
2. Tejpa fast delarna inuti tejprullen med ca
en tredjedels omkrets mellan dem.
3. Klipp ut 2 fötter ur pappret, ca 15 cm
långa.
4. Sätt fast sugrörsbitar på baksidan av
fötterna.
5. Trä på sugrörsbitarna på grillpinnarna.
6. Rulla igång rullen på golvet.

Du behöver: papper, tuschpenna, 2 tärningar, de första 10
siffrorna i pi (3.141592653), en medspelare.
Gör så här:
1. Skriv upp alla siffrorna i rätt ordning med tuschpenna
på papper. EN omgång till er var. Klipp ut dem som små
kort.
2. Lägg upp dem mitt emot varandra. Bestäm vilken rad
som tillhör vem.
3. Turas om att slå tärningarna. Den som slår t ex en fyra
och en tvåa på tärningen kan antingen vända på en sexa
ELLER en fyra och en tvåa osv.
4. Den som kan vända på alla sina kort först har vunnit.

- 2.

5.

51328230664709384460955058223172535940812848111745028410270193852110555964462294895493038196442881097566593344612847

3.141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592307816406286208998628034825342117067982148086

564823378678316527120190914564856692346034861045432664821339360726024914127372458700660631558817488152092096282
Vill du ha förklaringar på de olika experimenten? Gå in på BT.se eller navet.com
Tagga gärna bilder och filmer där du gör experiment och uppdrag från BT med #btexperimentet

Nästa gång är det den 100:e BT sidan!!!

