
Виконали учні 8 класу





Архітекту́ра — це 

одночасно наука і мистецтв

о проектування будівель, а 

також власне система 

будівель та споруд, які 

формують просторове 

середовище для життя і 

діяльності людей 

відповідно до законів 

краси. Для того щоб 

зробити світ в якому ми 

живемо більш красивішим 

в архітектурі зустрічаємо 

многокутники.



По́бут — позавиробнича

сфера діяльності людей, 

пов'язана з задоволенням

ними своїх власних

матеріальних та 

культурних потреб 

(житло, одяг, їжа, відпочи

нок тощо).



Ми кожний день зустрічаємося 

з предметами які мають різну 

форму многокутників.



Музи́чний інструме́нт —

інструмент, призначений для 

виконання музики. В принципі 

будь-який інструмент, що 

здатнийвідтворювати звуки за 

певних умов і в певних 

музичних традиціях може 

бути використаним, як 

музичний. 



Ювелі́рні прикра́си —

предмети, що відіграють 

функцію естетичної орна

ментації тіла. Звичай 

декорувати людське тіло 

виник на зорі 

формування 

людського суспільства як 

один з перших проявів 

його культури.



Кулінарія — область людської 

діяльності пов'язана із 

приготуванням їжі. Складається з 

техніки приготування, технічного 

забезпечення та рецептів.



Для того щоб прикрасити свої 

страви, використовують різні 

геометричні фігури, які більше 

підкреслюють майстерність 

кулінарів.



Інструмент — технологічне 

оснащення (знаряддя 

або пристрій), які в 

процесі праці безпосередньо 

стикаються з предметом 

праці з метою зміни чи 

контролю його форми, стану, 

властивостей тощо



Зеле́ні росли́ни —

царство живих організмів. Назва

була запропонована у 1981 році, 

щоб відрізніти представників

царства від попереднього

визначення рослин, які до того не 

створювали монофілетичну груп



Твари́ни (Animalia або Metazoa) —

царство переважно багатоклітинних

еукаріотичних (ядерних) організмів, 

однією з найголовніших ознак якого 

є гетеротрофність (тобто, 

споживання готових органічних 

речовин) та здатність активно 

рухатись



Тра́нспорт (від лат.

trans — через 

і portare — нести) —

сукупність засобів, 

призначених для 

переміщення людей,

вантажів,сигналів та ін

формації з одного 

місця в інше



В транспорті многокутники 

використовують для побудови 

деталей. Зокрема у вигляді 

прямокутника і трапеції може 

виглядати вікна в транспорті, у 

вигляді трикутника виглядають 

крила у літаках.



Мисте́цтво — одна з форм суспільної

свідомості; вид людської діяльності, що 

відображає дійсність у конкретно-чуттєвих

образах, відповідно до 

певних естетичних ідеалів. Многоктники можна 

побачити при виконані такого напряму як 

кубізм. Кубізм — революційна течія в 

образотворчому мистецтві початку XX століття, 

яка передувала абстрактному мистецтву


