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Ці фігури ми уже знаємо
1

Які фігури зображені у верхньому ряду? У нижньому ряду? Які фігури зображені справа? Які фігури
зображені зліва? Назви предмети схожі на кулю, на
куб, на круг, на квадрат.

2

Замалюй фігури, якщо:
а) прямокутник знаходиться над п’ятикутником і під
трикутником;
б) зелений кубик знаходиться між червоним і блакитним, а жовтий — над червоним.

а)					б)
3

Павук почав повзти по поверхні ку
ба з точки А і повернувся в неї. Чор
ною лінією показано шлях павука.
D
А
а) Вкажи точки, відзначені на його
С
шляху, в яких павука не було видно.
б) Познач точки, в яких павук побував двічі.
В
(Точки будемо позначати великими буквами латинського алфавіту.)
Відповідь: павука не було видно, коли він був у точках
_____________ .
3

Виділення фігури із фону
1

На мал. 1 трикутник поділено на частини. На мал. 2-7
показані всі трикутники, які утворилися. Порахуй,
скільки всього трикутників. Отже, на мал. 1 зображено ______ трикутників.

1

2

2

3

4

5

6

7

Скільки чотирикутників зображено на малюнку?
Скільки трикутників зображено на малюнку?
Перевір себе. На малюнку зображено 3 трикутники
і 3 чотирикутники.

4

Складання фігури із частин
1

Намалюй на аркуші паперу квадрат і поділи його на
частини так, як це зроблено на малюнку. Розріж його
і з одержаних частин склади фігури, показані на малюнку. Придумай і склади ще кілька фігур.

61

2

Допоможи гномикові збудувати шість будиночків.
Усі будиночки мають бути на зразок того, біля якого гномик стоїть. До “частинок” будиночків, поданих
у квадратиках, додай “частинки”, зображені над квадратиками. Для одного з будиночків завдання вже
виконано.

3

Покажи частинку, яку відрізали від кожного бруска
(для одного із брусків завдання вже виконано).
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