
Цікавинки з проекту 

Квадрат: “Я — квадрат. Усяку 

площу міряю підряд. І маю я чотири 

сторони. Усі однакові вони. Ну це ви 

знаєте, а далі? Я рівні маю ще й 

діагоналі, вони нарівно ділять всі 

кути, і є перпендикулярними вони. 

Граючи в шахи, фігури по квадратах 

пересувають. А як мене дітлахи 

люблять! Зошити у них   

розмальовані блакитними 

квадратиками. ” 

Ромб: “Мої діагоналі не рівні з 

давнини, та під кутом прямим 

перетинаються вони. У центрі моїм. 

Люблять мене малювати на тканинах 

художники. Плиточники укладають 

плитки у вигляді ромба, з них 

виходять гарні візерунки. А дівчатка 

люблять носити прикраси  у вигляді 

ромбиків. ” 

Паралелограм: “ Попарно хоч і рівні 

сторони мої, і паралельні, я, однак, в 

печалі, бо рівні не завжди мої 

діагоналі. У житті паралелограм — це   

рами велосипедів, мотоциклів, де для 

жорсткості проведена діагональ. ” 

Трикутник: “Літак летить по небу, в 

нього трикутне крило, на твоєму 

велосипеді трикутне сідло, є такий 

предмет — косинець, і все це я 

трикутник. ” 

Прямокутник: “Попарно рівні 

сторони мої, та ще й діагоналі. Я несу 

красу і чіткість. Озирніться навколо: 

стіни, підлого, поверхня столу,  

навіть записна книжка — це все 

прямокутник. Спробуйте побудувати 

будинок не знаючи властивостей 

прямокутника. ” 

Трапеція: “Я є незвичною фігурою, 

оскільки в мене лише дві сторони 

паралельні і до того ж не є рівними.  

Мене часто використовують при 

пошиті, для оздоблення одягу. Для 

виготовлення тротуарної плитки, 

побудови дахів для будинків. А також 

для виготовлення прикрас. ” 
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Інформація про проект 

Многокутник … Одне слово, а як 

багато ми можемо зрозуміти під цим 

словом і прямокутник, і квадрат, і 

трикутник, ромб і інші 

чотирикутники. З цими фігурами ми 

постійно стикаємося в нашому житті  

Як часто ми зустрічаємося з 

многокутником в нашому 

повсякденному житті? Кожен з нас 

навіть може не замислювався над 

тим, що людина і многокутник — це 

не розлий вода. Чи насправді це так? 

Тільки ми прокидаємося і зразу ж 

бачимо перед собою прямокутну 

стелю, вкриті прямокутною ковдрою, 

снідаємо за прямокутним столом або 

сидимо на прямокутному кріслі, а це 

лише ранок. Тому потрібно 

проводити дослідження 

многокутника в людському житті. 

Для кращої організації ми поставимо 

перед собою певні питання: 

 Що таке многокутник? 

 Які властивості многокутника ви 

знаєте? 

 Як обчислюється площа 

прямокутника 

 Як обчислюється площа 

паралелограма? 

 Як обчислюється площа трикутника? 

 Як обчислюється площа трапеції? 

Підчас нашого проекту ми відповімо 

на всі поставлені перед нами 

питаннями, познайомимося з цікавим 

світом многокутника. Побачимо як 

часто і в яких цілях людина 

використовує геометричні фігури. 

Дослідження будемо проводити в 

різних галузях людського життя. 

 

Після завершення проекта 

 Наводять наочні приклади, де в 

нашому житті 

використовується многокутник. 

 Побачити важливість 

многокутника в різних галузях 

людського життя. 

 Засвоїти потрібний матеріал, 

для подальшого використання. 

 Самостійно створити фігури, за 

допомогою розглянутих 

многокутників. 

 Навчаться працювати в групі, 

щоб досягти потрібного 

результату. 

 Аналізувати почуту 

інформацію, робити правильні 

висновки. 

 


