Program for både d. 25. - og 26. marts. for 8K i matematik
ALLERFØST: Jeg håber, at I alle har det SUPER GODT.

24.3.2020

Jeg véd godt, at det er en svær tid for alle. Husk dog på, at når I kommer tilbage til skolen, og det gør I nok
om ikke så længe, så vil I måske holde lidt mere af hverdagen, end I har gjort tidligere. I véd nu, at vi
normalt har det ret godt i Danmark; ikke?
Hvad er så det bedste I kan gøre i denne tid?
Mit bud er:
•
•
•

Kramme jeres forældre og søskende
Lave lidt matematik…
Kramme jeres forældre og søskende

I dag (og i lektionerne resten af ugen) skal I to ting (læs hele siden igennem før I vælger rækkefølge):
A. Udforske og regne med en norsk matematik spil hjemmeside (se nedenfor) - ingen aflevering
B. Tage billeder af geometriske figurer, og sende det til mig (se nedenfor)
- Afleveres: sendes senest fredag d. 27.3.
VIGTIGT: I planlægger selv hvad I laver først, og hvornår, blot I får det gjort det, og afleveret d. 27.3.

A

Klik på: Matematikk.org, som er en norsk matematikside. Og selv om sproget er på norsk, er det ikke
så svært af forstå; norsk og dansk ligner hinanden ret meget i skriftsproget.
Jeres opgave på matematikk.org:
SPILL FOR 8.-10.
1.
2.
3.
4.
5.

B

Brug mindst 10 min. på GANGETESTEREN
Brug mindst 10 min. på BRØKRESER
Brug mindst 10 min på HANOIS TÅRN
Brug gerne mere tid på hjemmesiden
Hvordan var hjemmesiden, og hvilket spil var bedst (og hvorfor)?

I denne opgave skal I SELV tage billeder af disse 10 geometriske figurer (men I må gerne tage flere)
Cirkel

Kasse

Cylinder

Rombe

Kegle

Kube

Pyramide

Prisme

Kugle

Trapez

Hvis I ikke helt kan huske hvordan figurerne ser ud,
kan I altid slå det op; fx i Formler og Fagord.
Neden for er lidt inspiration, bl.a. af en kube (hvor min meget kloge kat er i færd
med at løse en Rubiks cube, hun vil dog kun løse den, hvis hun får godbidder) og
den blærede: min 3D 120 kant, eller rettere en disdyakis triacontahedron.

Opgaven skal afleveres. Allerhelst i ét dokument, man kan også bare sende
billedfilerne enkeltvis.
Når jeg har modtaget alle jeres kreative figurer, vil jeg samle dem, og lægge dem ud!

GOD ARBEJDSLYST!
Tonny

