Klurig matematik
med Navet
Matematik finns verkligen överallt! Idag tittar vi lite närmare på
områdena vatten och människokroppen. Inom varje område
finns en aktivitet som du kan pröva själv som innehåller
matematik. Idag har vi även ett litet specialinnehåll, nämligen

Vattenflöde – hur mycket vatten är det egentligen?

Mäta kroppen
På kroppen finns ett antal olika avstånd som går att direkt
jämföra med varandra. De här förhållandena används av t ex
arkeologer för att veta hur långa människor var som levt på en
plats för längesedan.
Du behöver: måttband och/eller tumstock, linjal, kroppstabellen
nedan, några andra att jämföra kroppsmått med.

Var på kroppen?

en påminnelse om att det snart är pi-dagen. Att fira pi-dagen
den 14:e mars varje år är ett fint sätt att lyfta fram klurig
matematik som har fascinerat människor riktigt länge!

Längd i
centimeter

1. Fingertopp till fingertopp
med utsträckta armar (lättast
att mäta liggande på golvet)
2. Armveck till handled
3. Ögats bredd
4. Runt halsen
5. Näsans längd (tipp till
mellan ögonen)
6. Fingrets mittveck till topp
7. Öga till öga

Du behöver: en apelsin (de som flyter med bara en liten del ovanför ytan är
bäst), bäck eller annan källa med rörligt vatten, några pinnar att använda som
markeringar, tumstock eller längre måttband, tidtagarur, håv (att fånga in apelsinen med)
Gör så här:
1. Mät upp en 10 meters sträcka bredvid vattnet där
det finns så lite hinder som möjligt. Markera sträckan
med pinnarna.
2. Lägg i apelsinen i vattnet uppströms i änden av din
uppmätta sträcka.
3. Mät hur många sekunder det tar för apelsinen
att färdas dina 10 meter. Gör samma sak 3 gånger
och räkna ut medelvärdet av tiderna, dvs tid+tid+tid
dividerat med 3.
4. Räkna ut hur snabbt det gick (=flödeshastigheten)
genom att dividera 10 (=dina 10 meter), med
medelvärdet av tiderna. Nu har du hastigheten i meter/
sekund.
5. Uppskatta vattenflödets tvärsnittsyta genom att
mäta bredd och djup i meter. Multiplicera dem med
varandra.
6. Räkna ut flödet genom att multiplicera
tvärsnittsarean (=A) med flödeshastigheten. Nu
vet du hur mycket vatten som flödar förbi.mer på
förklaringssidan.

8. Fotens längd

DU vet väl om att det snart är pi- dagen; 3,14= 3:e månaden, 14:e dagen?
Pi-dagen är en fantastisk möjlighet att fira kul matematik!

9. Handens längd (handled
till toppen av långfingret)

Först till 10 decimaler av pi

10. Runt vristen
11. Kroppens längd

Nu är det dags att jämföra din kropps förhållanden (ungefärligt):
1 med 11
2 med 8
9 multiplicerat med 10 jämförs med 11
6 med 5
10 multiplicerat med två jämförs med 4
3 med 7
9 multiplicerat med 7 jämförs med 11

(eller fler om du vill)

Du behöver: 2 tärningar per spelplan, spelplan, motspelare, vitt papper,
penna
Gör så här:
1. Rita upp varsin spelplan liknande den du ser här till vänster
2. Slå tärningarna och börja skriv in siffror från vänster till höger. Alla måste
tas i ordning. Om du får t ex 3 på ena tärningen och 5 på den andra får du
välja om du använder det slaget som 3, 5 eller 8.
3. Den som kommer först till 10 ifyllda decimaler vinner.
Fundera på….är det några av siffrorna som är förekommer oftare eller är
enklare att få?

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 handlar det om vårkänslor...

