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Ці фіГури Ми уже ЗНаєМО

 1 Як називаються ці тіла? Яку форму має вигляд спе-
реду кулі? Вигляд спереду куба? Домалюй вигляди 
зверху і збоку кулі та куба. Чим схожі ці тіла? Чи в усіх 
тіл однакові вигляди спереду, зверху і збоку? 

Вигляд спереду Вигляд збоку

Вигляд зверху

Вигляд спереду Вигляд збоку

Вигляд зверху

Чи можна куб назвати многогранником? Чому? Скіль-
ки граней, ребер і вершин у куба? Чи можна куб на-
звати призмою? Паралелепіпедом? 
Чи можна кулю назвати тілом обертання? В резуль-
таті обертання якої фігури утвориться куля?
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 2 Як називаються ці тіла? Яку форму має вигляд спе-
реду циліндра? Вигляд спереду призми? Домалюй 
вигляди зверху і збоку циліндра, вигляд збоку при-
зми. Чим схожі ці тіла? 

Вигляд спереду Вигляд збоку

Вигляд зверху

Вигляд спереду Вигляд збоку

Вигляд зверху

Чи можна призму назвати многогранником? Чому? 
Скільки граней, ребер і вершин у призми? На скіль-
ки більше граней, ребер і вершин у чотирикутної 
 призми?
Чи можна циліндр назвати тілом обертання? В ре-
зультаті обертання якої фігури утвориться циліндр?
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ПарКет

 1 Клітинка зошита — приклад найпростішого паркету. 
Подивись, які види паркету утворили на папері в клі-
тинку. Придумай власні візерунки паркету.

 2 Подивись, як можна заповнити площину візерунком.
1) Малюємо квадрат розміром 3 на 3 квадратики.
2)  «Вирізаємо» квадрат знизу і «прикладаємо» його 

 зверху.
3)  «Вирізаємо« трикутник справа і «прикладаємо» 

його зліва.
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4)  Розмальовуємо одержаний контур, щоб вийшов 
моряк.

5)  Заставляємо «моряками» площину, одержуємо 
«військо».
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