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Ці фіГури Ми уже ЗНаєМо

 1 Пригадай, які фігури ми уже вивчили.

Найпростіші фігури

Крива лініяТочка Пряма

Площина Крива поверхня

Частини прямої

ПроміньВідрізок

фігури, утворені з відрізків і променів

КутЛамана

Многокутники

Трикутник Чотирикутник П’ятикутник Шестикутник
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особливі чотирикутники

Прямокутник Квадрат

Круглі фігури

Коло Круг

Геометричні тіла

           Куля                 Циліндр              Конус                    Куб

 2 Якими лініями обмежені многокутники? Якою лінією 
обмежений круг?

 3 Якою поверхнею обмежена куля? Яку форму має 
плоска частина поверхні циліндра і конуса? Яку фор-
му має грань куба?

 4 Чи завжди ламана лінія лежить в одній площині? Об-
веди на поверхні куба таку ламану лінію, яку немож-
ливо помістити в одну площину.
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ВиГляд фіГур З Трьох боКіВ

Щоб описати вигляд фігури, можна намалювати, як вона 
виглядає з трьох боків: спереду, зверху і збоку (зліва або 
справа). Подивись, який вигляд має паралелепіпед з трьох 
боків.

Вигляд спереду Вигляд збоку

Вигляд зверху

 1 Намалюй, який вигляд має куб з трьох боків (вигляд 
спереду вже побудовано).

Вигляд спереду Вигляд збоку

Вигляд зверху
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 2 Намалюй, який вигляд має циліндр з трьох боків. 

Вигляд спереду Вигляд збоку

Вигляд зверху

 3 Намалюй, який вигляд має піраміда з трьох боків. 

Вигляд спереду Вигляд збоку

Вигляд зверху
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