Kvadrater - udviklinger i mønstre
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Del 1
Rækken af figurer ovenfor er lavet af kvadrater. Den første figur er lavet af et kvadrat, den anden figur
er lavet af 3 kvadrater og så videre.

Figur 12.

Man kan fortsætte følgen, og lave figur nummer 5, 6, 7.
Tegn eller byg de næste figurer i følgen, og bestem hvor mange kvadrater man skal bruge for at lave
dem.

stem formler for antallet af klodser, der skal til at bygge trapperne
Man kan tænke på figur nummer 2, som om den er lavet ved at tilføje nogle kvadrater til figur nummer
1.
v. dobbelttrapperne.
Figur nummer 3 kan opfattes, som om den er lavet ved at tilføje nogle kvadrater til figur nummer 2 og
så videre.

pgave 44
skal eleverne arbejde med pyramidetrapper, dvs. trapper
Forklar hvordan man kommer fra én figur i følgen til den næste figur i følgen. Hvad er det for et
formensystem, man skal benytte for at lægge de ekstra kvadrater?
Forklar hvad systemet betyder for antallet af kvadrater, man skal benytte for at komme fra en figur til
den næste i følgen.
Hvis man vil vide, hvor mange kvadrater der skal til at bygge figur nummer 25, er det måske lidt
besværligt at tegne eller bygge figuren og tælle antallet. Brug det system I har beskrevet ovenfor, til at
bestemme hvor mange tændstikker, der skal benyttes til figur nummer 25.
Del 2
Her er de første fire figurer i en ny figurfølge, som er bygget af kvadrater

Figur 13.

og følgende dialog udspiller sig i en gruppe med de tre elever A, B
Figur
12.
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C.
Undersøg udviklingen i antallet af kvadrater på samme måde som I gjorde i del 1.
Bestem formler for antallet af klodser, der skal til at bygge trappern
ev A: Opgave 44. [Læser fra bogen] Undersøg sammenhængen melhhv. dobbelttrapperne.
m antal trin og antal klodser i pyramidetrappen.
ænkepause
I opgave 44 skal eleverne arbejde med pyramidetrapper, dvs. trappe
ev
Vi må jo … har fundet en formel for det andet [peger], så kan
på B:
formen

