Putlinger
En putling er en figur, der lige netop kan puttes gennem de tre huller i dette kort:
• Et hul, der har form som en ligesidet trekant.
• Et hul, der har form som en cirkel.
• Et hul, der har form som et rektangel.
Kortet er som låget i en puttekasse til børn. Forskellen er, at her er der kun er én klods, men den
passer til gengæld til alle tre huller. Passer på den måde, at en malet klods lige netop vil få skrabet
al malingen af, hvis man putter den igennem de tre huller.
Giv dine elever en lille klump modellervoks og lad dem prøve at forme en putling. Når de har
arbejdet med det, kan man hjælpe dem lidt på vej, ved at give dem en korkprop og en kniv og
fortælle dem, at putlingen kan skæres ud af proppen.
Man kan betragte de tre huller som skyggebillederne af en putling, set fra tre forskellige sider.

Denne aktivitet giver på en meget konkret måde en oplevelse af, at vores fysiske verden har tre
dimensioner.
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Flere undersøgelser:
1. Hvad hvis firkanten ikke er et rektangel, men et kvadrat? Hvordan skal de andre huller så
se ud? Og hvordan skal putlingen se ud?
2. Hvad hvis hullerne er to forskellige firkanter og en cirkel? Hvordan vil en putling så se ud?
Kan det overhovedet lade sig gøre?
3. Man kan lege ”gæt en genstand” ud fra skyggebilleder af hverdagsgenstande som fx en
dåse flåede tomater, en rulle tape eller en tube tandpasta. Udfordringen er at vise den
mindst karakteristiske side af genstanden først, så det er sværest at gætte. En
overheadprojektor er god til denne leg ellers er en lampe og et lagen også rigtig godt.
Svar:
1. Hvis de tre huller er hhv. kvadrat, trekant og cirkel. Hvis cirklen har diameter d skal de to
!

lige lange sider i den ligebenede trekant have længden s, 𝑠 = #(" ∗ 𝑑)" + 𝑑 " . Højden i
trekanten er d. Kvadratets sidelængde er d. Putlingen ligner den vi har lavet, blot er
trekanten ikke ligesidet, men ligebenet, med den netop udregnede højde.
2. Hvis de tre huller er hhv. cirkel og to forskellige firkanter, kan det for eksempel lade sige
gøre, hvis de to firkanter er et rektangel og et trapez. Dette svarer til at skære toppen af
putlingen.

3. En rulle tape:
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En dåse:

En tube tandpasta:
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