Utematematik
med Navet
A

tt träffas utomhus är ett bra sätt att umgås med andra under säkra
och trevliga förhållanden. Aktiviteterna ni får ta del av här idag

fungerar lika fint på kalas som något kul att hitta på en helt vanlig dag.
Matematik för utomhusbruk passar ofta att göra tillsammans, så dra tag
i några med- eller motspelare och sätt igång!

PET-bowling

Blöt matematik

Vattnet som du häller i PET-flaskorna innan start av

Bra underlag att spela på här är förstås asfalt eller motsvarande.

aktiviteten avgör hur stabilt de kommer att stå. Ett kul sätt

Använd dock inte en vägyta som spelplan! Efter spelets slut – var

att variera svårighetsgraden är att hälla olika mycket vatten

noga med att plocka upp bitarna av vattenballongerna så att du inte

i flaskorna, så att t ex de med högre tal är svårare att välta.

bidrar till spridning av plast i naturen. Ballongbitar går nämligen

Mönstret som du ställer upp flaskorna med är detsamma

lätt sönder och omvandlas snabbt till mikroplaster.

som i vanlig bowling; det innebär att om du får in en träff
på ett bra ställe kommer inte bara den flaskan att välta. De
regler som vi har föreslagit för PET-bowling är bara en bra
början- lägg gärna till regler som du själv tycker passar

Tecknad symmetri
I naturen finns både växter och djur som uppvisar
spegelsymmetri (kallas även bilateral symmetri);
dvs om vi tänker oss att en spegel placeras längs
med en tänkt mittlinje, så kommer vi att kunna se
en hel figur som liknar den andra halvan trots att
den nu inte syns.
Spegelsymmetrin hos djur och människor har ett
samband med hur de rör sig – mest rakt framåt. Då
finns fördelar med att ha kroppen jämnt fördelad
mellan en höger- och en vänstersida. Det här
sambandet ser vi också på konstruerade föremål
som bilar, flygplan och tåg – de rör sig i första hand

Naturlig statistik
Efter att ha fört statistik över vilka färger ni hittar i naturen står det klart att
vissa färger är vanligare än andra. Grönt är förstås en självklar vinnare, men
även gul brukar vara lätt att hitta bland våra vilda växter. När du ändå har ett
stort antal olika växter i ditt rutsystem – fortsätt gärna med att ta reda på vilka
de är. En flora där växterna är sorterade efter färg är en bra start!

rakt framåt och är därför spegelsymmetriska.
Växter och svampar rör ju inte på sig nämnvärt
varken fram eller tillbaka, därför är det istället
cylindrisk symmetri som är vanligare bland dem.
Det orsakas av deras tillväxtmönster runt en
bestämd mittpunkt. Tittar du rakt ovanifrån på
både små och stora växter kommer de att mer eller
mindre att likna en cirkel. I naturen förekommer
även sfärisk symmetri; dvs symmetri i form av ett
klot. Vanliga exempel på det är pollenkorn och
fröställningar hos blommor.

Tagga gärna bilder och filmer där du gör experiment och uppdrag från BT med #btexperimentet

Nästa gång blir det sommarspecial...

