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Pomenuj a napíš čo je na obrázku. 
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      __________________________

   __________________

 

____________________

    _________________________________
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1. Obtiahni ľubovoľnou farbičkou geometrické tvary.

       



1. Priraď správny názov k obrázku. 

KRUH                                                        

         VALEC            

      ŠTVOREC                                     

       

         TROJUHOLNÍK                                                      

     

       KOCKA    

                                   

    



1. Nakresli pomocou geometrických tvarov menšieho panáčika do 
rámčeka.

 



1. Vystrihni obrázok a nalep ho do okienka, kam patrí.

GEOMETRICKÝ TVAR GEOMETRICKÝ ÚTVAR
 



1. Spoj čiarou obrázok, na ktorý sa podobá geometrický tvar.



1.  Nakresli podľa zadania. 

2 rovnako veľké    

                                   

2 väčšie

                                    

                             6 menšie

                                           3 rovnako veľké



1. Vystrihni a nalep do rámčeka kruh a trojuholníky tak, aby ti vzniklo slnko.



1. Spoj krivou / rovnou čiarou rovnaké geometrické tvary a útvary. 

                                

                    

                   

                   



1. Z geometrických tvarov vytvor lokomotívu. Vystrihni ich a nalep.



2. Hráme sa s kockami. K tejto hre potrebujeme kocky a panáčikov z človeče.
    Túto hru môžu hrať 2 až 5 hráči. Postup hry je skoro rovnaký ako u človeče. 
V tejto hre nemáme domčeky, ale našou úlohou je, čo najrýchlejšie dostať sa do 
cieľa. Pozor dávame na pokyny vo farebných okienkach.

    

stáť 1 
kolo

o 2 
späť

o 3 
vpred

Štart

hádž 
opäť

o 8 
späť

späť 
na 
štart

o 1 
vpred

Cieľ



 3. Pomenuj a napíš, na akých geometrických tvaroch sedia zvieratká. 

Vyfarbi každý tvar inou farbou, vystrihni ho a vlož pod zvieratko.



         4.  Pokračuj v postupnosti. Geometrické tvary, ktoré nasledujú nakresli 
a potom vyfarbi.
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