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Ці фіГури Ми уже ЗНаєМо

 1 Які фігури зображені у верхньому ряду? У нижньо-
му 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 блакит-
ним, 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 па вука.
а) Вкажи точки, відзначені на його 
шляху, в яких павука не було видно.
б) Познач точки, в яких павук по-
бував двічі.
(Точки будемо позначати велики-
ми буквами латинського алфавіту.)
Відповідь: павука не було видно, коли він був у точках 
_____________ . 
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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 зобра-
жено ______ трикутників.

31 2

4 5

6 7

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

 1 Познайомся з новими фігурами. Зліва зображено 
циліндр, справа — конус.

 2 Серед предметів назви ті, які схожі на циліндр, і пред-
мети, які мають форму конуса. Назви ще предмети, 
які мають форму цих фігур.

 3 Виріж із паперу прямокутник. Зігни його удвоє. Між 
половинками встав спицю. Обертай одержаний «пра-
порець» навколо спиці. Яку фігуру він описує?

 4 Виріж із паперу трикутник. Зігни його удвоє. Між по-
ловинками встав спицю. Обертай одержаний «пра-
порець» навколо спиці. Яку фігуру він описує?



6

 5 Виріж із паперу прямокутник. Зігни його в трубу 
і склей протилежні краї. В якої фігури така сама по-
верхня? Таку поверхню називають циліндричною.

 6 Виріж із паперу круг. Зігни круг учетверо, щоб зна-
йти його центр, а потім відріж частинку, як показано 
на малюнку. З частини, що залишилася, зігни і склей 
криву поверхню, як показано на малюнку. Поясни, 
чому таку поверхню називають конічною.

 7 Покажи на моделі циліндра циліндричну поверхню. 
Циліндрична поверхня є кривою. Покажи на моде-
лі циліндра плоскі поверхні. Це — основи. Скільки 
основ має циліндр? Приклади основу циліндра до 
листка паперу й обведи її олівцем. Вийде круг, бо 
основа циліндра має форму круга.
Покажи на моделі конуса конічну поверхню. Конічна 
поверхня є кривою. Покажи на моделі конуса плос-
ку поверхню. Це — основа. Скільки основ має конус? 
При клади основу конуса до аркуша паперу й обведи 
її олівцем. Вийде круг, бо основа конуса має форму 
круга.




