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!

Ställ flaskorna enligt följande mönster.

Du behöver: vattenballonger, vatten
(H2O), ”tavel”krita, bra underlag att rita på,
medspelare

PET-bowling

Gör så här:
1. Rita ett stort antal ringar på underlaget.
Fyll dem med olika tal mellan 1och 30. Gör
dem gärna i olika storlek.
2. Rita upp en startlinje.

Du behöver: PET-flaskor i olika storlek, korkar till
flaskorna, vatten (H2O), vattenfast tuschpenna, större
boll, minst en person att spela med, anteckningsblock
och penna.

3. Fyll vattenballongerna med vatten – 5 var.
4. Alla spelare börjar på 100 poäng (eller en annan summa som ni själva
bestämmer).
5. Turas om att kasta en vattenballong mot ringarna. Målet är att träffa en ring med
så högt värde som möjligt (men en ring som är blöt kan inte användas igen).
6. För att få räkna poängen i en ring måste den vara blöt på mer än halva ytan.
7. Subtrahera (-) värdet i varje ring från de 100 poängen du startade med. Den som
kommer närmast 1 efter 5 kastade ballonger har vunnit.
8. Låt underlaget torka, fyll fler ballonger och spela igen.

Förberedelser:
1. Skriv 1 - 10 tydligt på flaskorna.
2. Häll några cm vatten i varje flaska och skruva på korken.
4. Ställ upp flaskorna enligt följande mönster här till höger.
3. Märk ut en linje att spela ifrån, 4-8 m ifrån den främre flaskan (beror
på hur svårt du vill att det ska vara).
Spelinstruktioner
Varje spelare kastar bollen mot flaskorna en gång per
omgång. Resultat antecknas för alla spelare. Den som
missade helt får kasta om.
- Omgång 1: Addera de tal som finns på flaskorna du
har vält.
- Omgång 2: Börja med det högsta talet på de välta
flaskorna. Använd sedan addition (+) och subtraktion
(-) varannan gång. T ex 10 + 9 – 8 + 5. Hur ska du göra
för att få en så hög poäng som möjligt?
- Omgång 3: Multiplicera det högsta och det lägsta talet
på de välta flaskorna.
- Omgång 4: Addera de jämna talen på flaskorna som
har vält. Dividera med det lägsta udda talet.

Blöt matematik

Naturlig statistik
Du behöver: 10 korta och 7 långa snören, ett naturområde, 6 lappar och en penna, ev
medspelare

4. Räkna ut det sammanlagda resultatet med addition (+).

Tecknad symmetri
Vi har väldigt många löv som är symmetriska i vår närhet. Kan du rita den ena sidan bara
genom att se den andra?
Du behöver: olika löv, penna, papper, sax
Gör så här:
1. Välj ut ett vackert löv.
2. Klipp lövet på mitten och lägg undan den
ena delen.
3. Lägg lövet på pappret och rita dit den del
som fattas – bara genom att titta på hur den
levande sidan ser ut.
Vilka andra växter finns i vår närhet som är
symmetriska på olika sätt? Ditt löv var spegelsymmetriskt, men i naturen hittar vi även t ex
rotationssymmetri.

Gör så här:
1. Lägg upp snörena som ett
rutnät.
2. Skriv rosa, gul, röd, grön, blå,
vit på lapparna och lägg dem vid
rutnätet.
3. Samla in så många OLIKA
växter i OLIKA färger som
ni kan hitta ovanför de olika
rubrikerna.
Var varsam i naturen så att
du bara plockar med dig små
exemplar och inte något som är
fridlyst.
Varför blir vissa staplar så höga
och andra så låga?
Vilka växter kan du namnet på?
Ta reda på de du inte kan ännu
med hjälp av en app om växter
eller en flora i bokform.

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 blir det sommarspecial...

