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Håll formen!

Tjena! Det är jag som är Fixx.
Jomenvisst och så jag heter Holger. Jag har tänkt på en grej.
Former man ser när man höjer på blicken. Hur ska man veta vilken som är vilken?
Jo du, Holger, det ska jag berätta för dig.
Cirkel, den kan jag, den har jag förstått: Rund som en pannkaka. Jösses, vad gott!
Alltså, den är rund innan jag har börjat att äta den. 
Men Holger, du tänker alltid på mat!
Jomenvisst, kära Fixx, men vad är en kvadrat? Jag vet att du är klok och att du har 
läst en bok. Jag vet att du är smart. Kan du lära oss snart?
Är du med nu då Holger?
Ett, två, tre, fyra!

En kvadrat har fyra sidor som är lika långa.
En kvadrat har fyra hörn.
Fyra sidor har kvadraten.
Ett, två, tre och fyra hörn.

Sidorna fyra kvadraten den har. 
Jag har letat och letat och frågat min far.
Jag hittade något med sidorna fyra.
Är det här en kvadrat? som jag frågade en myra.
Myran den svarade: Nej, min vän.
Fyra sidor, men ej lika långa, len.
Som en sida i en bok, som blir läst av en klok.
Den har lika många hörn, som jag har lärt mig av en björn.

En rektangel har två långa,
två korta sidor med.
De mittemot är lika långa.
Hörru, Holger, är du med på en triangel?

Den har tre stycken sidor och hörnen är tre.
Den kallas också trehörning, men vad menas med det?
Jo, jag sa ju precis att hörnen var tre.
Den kan vara spetsig och trubbig. Ja, men visst är ni med?
Pyramidens sida på bilden i öknen.
Vägskyltens framsida, för det sa ju fröken.



Cirkel!
För en cirkel är sluten, så sätt er i ring,
Inga hörn, inga sidor, ingen-ingen-ingenting.
Den börjar och slutar på samma plats - som medaljen som hänger 
runt halsen på Mats, när han har tävlat om finaste smileyface. 
För han vann, han var bäst, han fick första place.

Men du, Fixx? Kan du ta det här en gång till? En gång till? En gång till?
Jag har tänkt på en grej.

En kvadrat har fyra sidor.
Lika långa är de med.
Runt, runt, runt, runt går cirkeln.
Vi rockar ringen här bredvid. 

En rektangel har två långa, 
två korta sidor med.
Triangeln har tre sidor.
Hörnen de är tre.
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