ЗАПАМ’ЯТАЙ ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ
ПЛОЩИННІ ФІГУРИ

Круги
Круг не має кутів і сторін.

Трикутники
Так вони називаються тому,
що мають по три кути та
три сторони.

Квадрати
Квадрати мають по чотири
кути та чотири сторони. Всі
сторони квадрата мають
однакову довжину.

Прямокутники
Як і в квадратів, у прямокутників по чотири кути та
чотири сторони.
Але зверни увагу: однакову
довжину мають не всі сторони, а тільки протилежні.
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Овали
Овал схожий на приплюснутий круг, він також не
має кутів та сторін.

Поглянь, як клоун перетворив круг на овал. Спробуй самостійно намалювати
на аркуші паперу знайомі тобі геометричні фігури.

З’єднай відповідні за формою фігури за зразком.
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Зафарбуй круглі намистинки червоним кольором, квадратні — синім, трикутні — жовтим, овальні — зеленим. Яка намистинка загубилась? Домалюй її.

Назви фігури, які використав художник для цих малюнків.
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ОБ’ЄМНІ ФІГУРИ

КУЛЯ

ЦИЛІНДР

КОНУС

КУБ

Якщо ти подивишся на об’ємні фігури збоку, то побачиш вже знайомі тобі
площинні фігури. Назви їх.

ПОРАДИ БАТЬКАМ
Вивчати об’ємні фігури краще, маючи їх зразки (м’ячик, кубики). Площинні
фігури можна вирізати з паперу. Бажано, щоб вони були різного кольору.
Покладіть на стіл площинні та об’ємні фігури й відійдіть на кілька кроків.
Зверніть увагу дитини на те, що ви не будете бачити площинних фігур.
Запропонуйте дитині знайти навкруги предмети, які мають форму певних
геометричних фігур.
Попросіть дитину на дотик знайти і дістати з мішка предмет певної форми.
Покажіть малюкові кілька геометричних фігур. Попросіть його заплющити
очі та сховайте одну з них. Спитайте, що саме зникло.
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ВЕЛИЧИНА

БІЛЬШЕ, МЕНШЕ, ДОВШЕ, КОРОТШЕ,
ШИРШЕ, ВУЖЧЕ, ВИЩЕ, НИЖЧЕ
Знайди і підкресли найбільший та найменший будинки.

Обведи найдовший і найкоротший кораблі.

Підкресли найвищу та найнижчу ялинки. Обведи не найвужчий і не
найширший мости.
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Зафарбуй найширший олівець червоним кольором, а найдовший — синім.

Зафарбуй найбільший м’яч і обведи кружечком найменший.

Допоможи Червоній Шапочці знайти найкоротший шлях до хатинки.
Перевір себе за допомогою стрічки.

Найкоротший шлях — пряма. Найкоротша відстань між двома предметами вимірюється
по прямій.
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