
PODSTAWOWE
FIGURY

GEOMETRYCZNE



Nazwij figury
◦ Co to jest ?
◦ Pomaluj koło na kolor czerwony



◦ Co to jest ?
◦ Pomaluj kwadrat na kolor zielony



◦ Co to jest ?
◦ Pomaluj trójkąt na kolor niebieski



◦ Co to jest ?
◦ Pomaluj prostokąt na kolor żółty



Koło

Kątów nie mam ,boków też .
Piłka mogę być jeśli chcesz !



Kwadrat

To taka dziwna figura ,bo nie wiadomo gdzie dół , a gdzie 
góra. Do góry głową ,czy na dół głową ,zawsze wygląda 

jednakowo . Ma cztery rogi i równe boki ,tak samo jest długi jak 
i szeroki...



Trójkąt

Co z trójkątów być może ? 
Łódka płynąca przez morze . 

Z trójkątów mogą być schody ,
czapeczki dla krasnoludków i wafelki na lody .



Prostokąt

Jestem prawie jak kwadrat ,lecz nie taki sam !
Dwa boki krótkie i dwa długie mam !



Zaśpiewajmy razem ! https://www.youtube.com/watch?v=Lv-
1s65cgJM

Tekst:

Trójkąt kąty ma trzy I ma trzy boki - raz dwa trzy!

Ma trzy wierzchołki W nich boki łączą się

Trójkąty są fajowe Spróbuj znaleźć je

Trójkątny dach Trójkątny drogowy znak

Trójkątny wieszak I trójkątna serwetka

Trójkąt się chowa w literce A

A jeśli chcesz to na trójkącie możesz także grać

Proste figury geometryczne

Kwadraty i trójkąty

Koła i prostokąty

Na pewno wszystkie dostrzegasz cały czas

Wkoło ich pełno, kształtują cały świat

Kwadraty i trójkąty

Koła i prostokąty

Tańcują jak szalone

Jeśli chcesz to zatańcz tak jak one

Każdy prostokąt cztery kąty ma

I każdy kąt jest dokładnie taki sam

Kąty są proste, więc postaw na nich kropkę

A teraz policz ile prostokąt boków ma

Raz, dwa, trzy, cztery - dwa są dłuższe, dwa są 
krótsze

Poszukajmy razem co ma prostokątny kształt

Prostokątne drzwi Prostokątny znak drogowy

I prostokątne okno Prostokątne lustro

W telewizorze prostokąt chowa się

W monitorze i w smartfonie i w gazecie też

Proste figury geometryczne

Kwadraty i trójkąty

Koła i prostokąty

Na pewno wszystkie dostrzegasz cały czas

Wkoło ich pełno, kształtują cały świat

Kwadraty i trójkąty

Koła i prostokąty

Tańcują jak szalone

Jeśli chcesz to zatańcz tak jak one

https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM


Tekst c.d.

Kwadrat to prostokąta brat

Ma takie same kąty, cztery boki ma

Boki w kwadracie są sobie równe

Spróbuj znaleźć gdzie kształt kwadratowy jest

Kwadratowy obraz

Kwadratowy znak drogowy Kwadrat na szachownicy

Kwadrat czekoladowy

Niejeden klocek ma kwadratowy bok

Kostka Rubika ma kwadratów moc

Proste figury geometryczne Kwadraty i trójkąty 

Koła i prostokąty

Na pewno wszystkie dostrzegasz cały czas

Wkoło ich pełno, kształtują cały świat

Kwadraty i trójkąty

Koła i prostokąty
Tańcują jak szalone
Jeśli chcesz to zatańcz tak jak one
Namaluj obręcz, wypełnij ją kolorem
Taką figurę nazywamy kołem
Lubi się kręcić, jest idealnie obłe
Poszukajmy teraz co do koła jest 
podobne
Koliste słońce
Kolisty znak drogowy
Kolisty zegar
Kolisty plasterek cytryny
Moneta kołem jest, guzik w koszuli też 
Koliste ciastko tylko czeka, aż je zjesz 
Proste figury geometryczne
Kwadraty i trójkąty
Koła i prostokąty
Na pewno wszystkie dostrzegasz cały 
czas 
Wkoło ich pełno, kształtują cały świat 
Kwadraty i trójkąty
Koła i prostokąty
Tańcują jak szalone
Jeśli chcesz to zatańcz tak jak one Figury, 
figury-ru-ry
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