
ROVINNÉ GEOMETRICKÉ TVARY

        Rovinné geometrické tvary: 

štvorec                             obdĺžnik                             kruh                         trojuholník

Pomenovanie vrcholov rovinných geometrických tvarov

C                   D                    M                              N                             C

A                   B                    K                                L                 A                      B

1. Ukáž stranu trojuholníka AB

Ukáž stranu štvorca AC

Ukáž stranu obdĺžnika KL a MN

2. Vymenuj  a zapíš všetky strany štvorca z obrázka vyššie _____________________________

Vymenuj a zapíš všetky strany obdĺžnika z obrázka vyššie____________________________

Vymenuj a zapíš všetky strany trojuholníka z obrázka vyššie _________________________



3. Koľko strán má štvorec______________  obdĺžnik________________  trojuholník _______________

4. Čím sa líši štvorec od obdĺžnika ________________________________________________________________________

5. Napíš po 5 predmetov v tvojom okolí, ktoré ti pripomínajú rovinné geometrické tvary. Každý z predmetov opíš prstom.

Príklad:  štvorec  dlaždičky v kúpeľni 

(pokračuj)______________________________________________________________________________________________

                obdĺžnik – dvere

(pokračuj)______________________________________________________________________________________________

              kruh – vrchná a spodná časť pohára, flaše, smajlík, sklíčka z okuliarov

(pokračuj) _____________________________________________________________________________________________

                trojuholník – pravítko, strecha na obrázku

(pokračuj) _____________________________________________________________________________________________



       6. Pomocou pravítka narysuj štvorec, trojuholník, obdĺžnik a pomenuj ich vrcholy pomocou písmen veľkej tlačenej abecedy

        7. Pomenuj geometrické tvary pomocou rôznych písmen veľkej tlačenej abecedy

        8. Pomocou rovinných geometrických tvarov nakresli a vyfarbi DOM, STROM, KVET



OBVOD ROVINNÝCH OBRAZCOV

OBVOD ŠTVORCA

Obvod značíme malým písmenom o. Obvod štvorca vypočítame tak, že spočítame všetky jeho štyri strany. Vieme, že štvorec má 
všetky štyri strany rovnaké.  Označujeme ich tiež malým písmenom   a.

Prvá strana štvorca je AB (alebo a)a jej dĺžka je 5 cm

Druhá strana štvorca je BD(alebo a) a jej dĺžka je 5 cm

Tretia strana štvorca je CD (alebo a) a  jej dĺžka je 5 cm

Štvrtá strana štvorca je AC (alebo a) a  jej dĺžka je 5 cm

Vzorec pre výpočet štvorca je: o = a+a+a+a alebo  o = 4 . a 

            C            a= 5 cm             D

                                                                                                            o = a+a+a+a    

a=5 cm                                        a= 5 cm                     Výpočet:   AB+ BD+ CD+ AC                                   

                                                                                                           o =   5 cm+ 5cm +5cm+ 5cm = 20 cm                                       

           A             a=5 cm             B                                                    Obvod štvorca má 20 centimetrov (cm)



1. Vypočítaj obvod štvorca

        M                 7 cm                N

                                                                                                   VÝPOČET:____________________________

7 cm                                               7 cm                                                     ____________________________

                                                                                                                      Obvod štvorca má _________ cm.

         K                 7 cm                 L

2. Vypočítaj obvod štvorca

        S                 12 cm                T                                                                   

                                                                                                   VÝPOČET:____________________________

12 cm                                               12 cm                                                     ____________________________

                                                                                                                      Obvod štvorca má _________ cm.

         P                12 cm                 R



OBVOD OBDĹŽNIKA

Obvod značíme malým písmenom o. Obvod obdĺžnika vypočítame tak, že spočítame všetky jeho štyri strany. Vieme, že obdĺžnik 
má štyri strany.  Vždy dve protiľahlé sú rovnaké. Označujeme ich tiež malými písmenami a, b.

Prvá strana obdĺžnika je AB (alebo a) a jej dĺžka je 7 cm

Druhá strana obdĺžnika je BD (alebo b)  a jej dĺžka je 4 cm

Tretia strana obdĺžnika je CD (alebo a) a  jej dĺžka je 7 cm

Štvrtá strana obdĺžnika je AC (alebo b)  a  jej dĺžka je 4 cm

Vzorec pre výpočet obdĺžnika je:    o = a+b+a+b 

            C                      a= 7 cm                    D

                                                                                                                                 o = a+b+a+b    

b=4 cm                                                             b= 4 cm                     Výpočet:   AB+ BD+ CD+ AC                                   

                                                                                                                                o =   7 cm+ 4cm +7cm+ 4cm = 22 cm                                       

           A                      a=7 cm                      B                                                       Obvod obdĺžnika má 22 centimetrov (cm).



1. Vypočítaj obvod obdĺžnika

        M                           6 cm                    N

                                                                                                   VÝPOČET:____________________________

   3 cm                                                          3 cm                                        ____________________________

                                                                                                                      Obvod obdĺžnika má _________ cm.

         K                           6 cm                 L

2. Vypočítaj obvod obdĺžnika

           S                           9 cm                           T                                                                   

                                                                                                   VÝPOČET:____________________________

   5 cm                                                                   5 cm                               ____________________________

                                                                                                                      Obvod obdĺžnika má _________ cm.

         P                              9 cm                           R


