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Опис проекту
Учні 8 класу проводять самостійні дослідження,
на рахунок того де вони зустрічаються з
многокутниками у своїму житі. В результаті
спільними зусиллями створилася презентація на
тему: ” Куди голову повернеш многокутник там
знайдеш” , а також створення публікації.
Підведення підсумків проводитиметься за
допомогою гри “Лото”, а також самостійно
спробують створити тварини за допомогою
многокутників танграму.



Основні питання до навчальної 
теми

 Ключове запитання:

Яким буде світ без многокутників?

 Тематичне запитання:

Як використовуються многокутники в нашому 
житті?

Чи є важливими многокутники в нашому житті?



 Змістові запитання:

Що таке поняття площі?

Як визначається площа паралелограма?

Як визначається площа прямокутника?

Як визначається площа ромба?

Як визначається площа квадрата?

Як визначається площа трапеції?

Як визначається площа трапеції?

Основні питання до навчальної 
теми



Що таке многокутник?
Многокутник (полігон) — геометрична фігура, 
замкнена ламана крива (сама, або разом із точками, що лежать усередині). 
Вершини цієї ламаної називають вершинами многокутника, а відрізки 
ламаної — сторонами многокутника.
Дві вершини, що сполучаються відрізком ламаної називаються суміжними 
вершинами. Дві сторони, що мають спільну вершину називаються 
суміжними. Якщо дві несуміжні сторони не мають спільних точок (тобто 
ламана, що обмежує многокутник не перетинається), то многокутник 
називається простим.



Робота з знайденою інформацією
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Робота з знайденою інформацією



Робота з знайденою інформацією
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Результати дослідження

Результат

Презентація

Публікація

Wiki-
стаття

Блог



Підведення підсумків

Гра 
“Лото”

Танграм



Мої цілі для цього проекту
 Дізнатися про нові види методики

 Знайти шляхи за допомогою яких учні можуть 
проявити свої навички, вміння

 Визначити певні стратегії, які б допомогли учням 
реалізувати проект



Цілі моїх учнів
 Дізнатися проте, як вчені накопичують дані та 

аналізують їх

 Стати більш незалежними учнями

 Навчитися працювати в групах



Етапи роботи
 Етап 1: (Тиждень 1)Повідомлення теми, мети, завдань 

учасникам проекту

 Етап 2: (Тиждень 2)Висвітлення знайденої інформації 
по фігурі прямокутник і паралелограм, початок 
створення презентації.

 Етап 3: (Тиждень 3)Висвітлення знайденої інформації 
по фігурі квадрат і ромб, занесення інформації в 
презентацію.

 Етап 4: (Тиждень 4)Розглядаються останні фігури 
трапеція і трикутник, відбувається закінчення початої 
презентації

 Етап 5: (Тиждень 5)Написання статті в шкільну 
газету, підведення підсумків проекту у вигляді гри 
“Лото” і Танграму.


