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

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!
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i-dagen 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.
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Först till 10 decimaler av pi
(eller fler om du vill)

När du slår de två tärningarna får du använda antingen den ena eller

Mäta kroppen

den andras värde eller det sammanlagda. Detta innebär att det finns

Kroppen är fantastisk och har ett antal olika

överhuvudtaget få 7,8 och 9

förhållanden som är ungefär likadana på oss

- för att slå en 7:a kan du slå 6+1, 5+2 eller 4+3 och för att slå en 8:a

alla. Några av måtten stämmer bäst på en vuxen
kropp, men många stämmer ungefärligt överens
på de flesta av oss. Det finns många fler mått
att jämföra än de som finns i tabellen och du
känner kanske till några andra redan nu. Du som
är sugen på att ta dina kroppsundersökningar
steget längre kan med fördel gå vidare

färre slag som ger vissa kombinationer. Du måste t ex:
- använda det sammanlagda värdet av två tärningar för att

funkar 6+2, 5+3 och 4+4 MEN om du behöver en 9:a är det bara 6+3
och 5+4 som ger dig rätt resultat.
OM du vill använda fler decimaler av pi till ditt spel. Tänk på att bara
använda decimalerna innan den första 0:an kommer, för den är lite
svår att slå med tärning ;-).

till Gyllene snittets koppling till kroppens
proportioner.

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

Nästa gång handlar det om vårkänslor...

