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ЗАГАДКИ ПРО ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ 

А братик мій, Сергію, 

Математик і кресляр - 

На столі у баби Шури 

Креслить всякі ... 

(Фігури) 

Ця дивна постать, 

Ну, зовсім мініатюра! 

І на маленький листочок 

Ми поставимо сотні ... 

(Точок) 

По ній довго можна йти, 

Кінця – краю не знайти, 

Початку теж нема, 

Бо це лінія - … Пряма 

З двох променів складається, 

Далеко простягається, 

В загадках є і там, і тут 

А називається він… Кут. 

 

Це точка горда та щаслива, 

Бо роль у неї особлива: 

Вона ім’я дає, 

Його сторін початком є, 

Ця точка для кута єдина 

І називається… вершина 

 

Гострий кут він переріс, 

До тупого не доріс. 

Як відомо, кут такий 

Називається… Прямий. 

 

Щоб кути намалювати, 

Нам його потрібно мати. 

І щоб вимірять кути, 

Кращий прилад не знайти. 

Всім кутам він командир – 

Помічник наш… Транспортир. 

 

Він не круг і не квадрат 

І не прямокутник. 

Має тільки три кути 

Звуть його ... 

(Трикутник) 
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Рівнобедрений трикутник: 

Є дві рівні сторони. 

Як відомо нам бічними 

Називаються вони. 

І для третьої є слово: 

Це в трикутнику… основа 

 

Чотири рівні сторони, 

Є  кути – прямі вони. 

Знають учні всі підряд, 

Що фігура ця - … Квадрат. 

 

ВІРШІ ПРО ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ 

КВАДРАТ 

Прийшов з школи старший брат, 

З сірників виклав квадрат. 

Дала мені мама шоколад, 

Я часточку відламав - квадрат. 

І стіл - квадрат, і стілець - квадрат, 

І на стіні плакат - квадрат, 

Дошка, де шахи стоять, 

І клітина кожна - квадрат, 

Стоять там коні й слони, 

Фігури бойові. 

 

ПРЯМОКУТНИК 

Два квадрати – прямокутник. 

Він усюди нам попутник. 

Хоч кута є теж чотири, 

Сторони – по дві всі рівні. 

 

Це й кузов вантажівки, 

Телевізор чи листівка, 

Шафа, ранець і вікно, 

Зошит, двері та панно. 

 

 

 

 
 

 


