
ГАТАНКИ:   Триъгълник - Три са моите страни, 
                                              остри са, внимавай ти! 
                                              На къщичката съм кълпак, 
                                              позна ли кой съм аз? 
 
Триъгълник - Едно, две, три, помисли 
                        коя е тази фигурка, кажи, 
                        ако три страни със три ъгли са се събрали - 
                        коя фигурка със теб са начертали? 
  
Триъгълник - На покривче приличам, но покривче не съм, 
                       аз имам три странички, а мойто име сетиш ли се ти, 
                       кажи със силен вик , че аз съм ...? 
 
Триъгълник - Три са моите страни,три са моите ъгли. 
                     Знак „Внимание” на мен прилича и ...... се аз наричам. 
 
Триъгълник - Три върха и страни аз имам, всеки знай. 
                        Но кой от вас, дечица умни сега ще ме познай? Що е то? 
 
Квадрат - Четирите ми страни 
                    са с еднакви дължини. 
                    Между тях се гушат четири ъгли. 
                    Те са прави, равни.Четири юнака славни. 
                    На триъгълника старши брат, аз съм точният? 
 
Квадрат - Той е мой добър познат, всеки ъгъл му е прав, 
                     а четири страни са с еднакви дължини. Що е то? 
 
Квадрат - Аз съм фигурка добричка,  приличам на стеничка. 
                  И съм ваш добър познат.Казвам се? 
 
Правоъгълник - Имам четири страни, две по две с еднакви дължини. 
                             Всяка срещу втората стои. А пък с другите, нали, 
                             сключват прави те ъгли. Заради това, дали, 
                              името ми …звучи? 
 
Кръг - Аз съм като колелце. Като мен играе се хорце. 
            Слънцето и портокал, ябълка и нар, 
            като мен рисуваш ти.Името ми отгатни! 
 
Кръг - Аз съм като топка, като питка сладка, 
            пуснеш ли ме се търкалям , 
            защото съм без връх и се наричам.... ? 
 
Кръг - Питка да съм, ала не съм, топка да съм, ала не съм, 
        всички деца ме обичат, защото съм без връх и ме наричат…?  
  
 Кръг -  Аз нямам ъгли и страни, но кръгличко съм аз, 
              знай и бързо ме познай. Що е то? 
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