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Сівак Світлана Станіславівна, вихователь дошкільного навчального 

закладу «Росинка», стаж за фахом 33 роки, кваліфікаційна категорія - 

одинадцятий тарифний розряд, педагогічне звання «вихователь-

методист» 

 

У методичній розробці представлений  досвід роботи вихователя за 

технологією  ЛЕГО конструювання «Шість цеглинок». Обґрунтовано  

позитивний вплив  даної технології на всебічний розвиток дітей. 

Узагальнені матеріали, є свідком того, як робота з освітнім конструктором 

ЛЕГО,  дозволяє дітям у формі пізнавальної гри дізнатися багато важливих 

ідей і розвиває необхідні в подальшому житті навички суспільно - активної, 

творчої особистості, яка  в перспективі самостійно генерує нові ідеї, 

приймає нестандартні рішення. 

Подані у додатках дидактичні ігри та вправи, сприяють   розвитку 

сенсорних еталонів, математичних умінь та навичок,  емоційної виразності 

мови та створенню атмосфери змагання. 

До всіх завдань наведені чіткі та зрозумілі малюнки. 

Методична розробка  допоможе педагогам і  батькам розвивати 

креативні здібності, творчу уяву в дітей, вміння працювати самостійно, 

готувати до навчання в школі.  

 

Рецензенти: Б. П. Войтович, методист методичного кабінету відділу 

освіти Горішньоплавнівської міської ради 

Полтавської області 

                          Т.В.Паливода, вихователь-методист дошкільного 

навчального закладу «Росинка» 
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ВСТУП 

 

Педагог повинен обирати собі великі цілі, неспівмірні з його 

зусиллями, і тому, що тільки так зможе він підняти своїх вихованців і 

піднятися сам.  

Цілі, які вище його самого, зроблять його оптимістом, шукаючим 

романтиком, і він зможе тоді створити неможливе. Він мусить 

взятися за великі цілі ще й тому,що він смертний, він зобов’язаний 

затвердити на нашій планеті частку його доброти, яка випала йому на 

долю.  
Ш.О. Амонашвілі. 

Кожний педагог бажає, щоб вихованці були всебічно розвинені та 

підготовлені до навчання у школі. А кожна дитина бажає лише одного -

грати. 

Чи завжди ми, дорослі, уважно і серйозно ставимося до дитячої гри? 

Чи можемо «на рівних» грати з дитиною, вибирати для нього найбільш 

цікаву і корисну іграшку? Чи можемо зробити так, щоб гра стала дійсно 

розвиваючим, виховуючим і коригувальним засобом? Необхідність 

постійної уваги до гри дітей з боку дорослих обумовлена тим, що вона є 

критерієм психофізичного розвитку дошкільника. [Базовий компонент 

дошкільної освіти (нова редакція) // Дошкільне виховання. -2012. - № 7.]  

Крім традиційних методик навчання останнім часом в психолого-

педагогічному процесі все ширше використовуються ЛЕГО - технології. 

Однією з них є конструктивно-ігровий засіб ЛЕГО ДУПЛА, що володіє 

рядом характеристик, які значно відрізняють його від інших конструкторів, 

насамперед - великим діапазоном можливостей. Вітчизняні та зарубіжні 

педагоги відзначають, що використання в роботі з дітьми наборів ЛЕГО 

дозволяє за більш короткий час досягти стійких позитивних результатів у 

навчанні та вихованні. 

Підкреслюючи соціальну значимість іграшок і порівнюючи їх з міні-

предметами реального світу, через які дитина доповнює уявлення про 

навколишній світ, Г.В. Плеханов і Б.П. Нікітін в той же час відзначали, що 

ці готові іграшки позбавляють дитину можливості творити самому. Про це 

ж багато років тому в своїй книзі про іграшки писав французький соціолог і 

філософ Роланд Бартес, кажучи, що головним для дитини в грі є 

мікрокосмос, аналогічний світу дорослих, що складається з предметів 

дорослих, тільки в мініатюрі: «До цього космосу віри і складних 

перекладень дитина може ставитися тільки як власник і споживач, ніколи - 

як винахідник і творець». У той же час навіть самий маленький набір 

будівельних елементів відкриває дитині новий світ. Дитина не споживає, 

він творить: створює предмети, світ і життя. Маніпулюючи з елементами 

ЛЕГО, дитина вчиться добру, творчості, радості. Для більш ефективної 

роботи з дітьми необхідно було створити яскраві, функціональні навчальні 

засоби, здатні впливати буквально на всі органи чуття дитини і поєднувати 
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в собі можливості потужного впливу як на емоційну, так і на логічну 

сфери, що дозволяє зв'язувати їх, швидко «будувати» надійні і стійкі 

«містки» до тих навичок і умінь, які повинна освоїти дитина.  

Оскільки ігрова діяльність у дошкільному віці є провідною, я часто 

використовую на заняттях логічні ігри [5, с.54-56] , ігри-моделювання [1,], 

ігри-конструювання ЛЕГО-технології[Старченко В. А. Формування логіко-

математичної компетентності у старших дошкільників: навчально-

методичний посібник. — К.: Світоч, 2009.] (ЛЕГО-ДУПЛА), під час яких у 

дітей розвивається окомір, закріплюються уявлення про еталони кольору, 

стійкі зв‘язки між властивостями предметів і словами, які їх позначають, 

уміння виявляти і асоціювати властивості. 

Працюючи з дітьми, я прийшла до висновку необхідності розвитку 

навчальних функцій гри, що передбачає навчання через гру.  

Найбільш ефективними, на мою думку,  є розгалужена система 

наборів LEGO, яка була створена зусиллями  датських педагогів і 

конструкторів.  

LEGO – одна з найвідоміших і поширених нині педагогічних систем, 

яка широко використовує тривимірні моделі реального світу в предметно-

ігровому середовищі, в процесі навчання та розвитку дитини дошкільного 

віку. Сьогодні педагогічна спільнота шукає нові дієві способи і методи для 

чуттєво-пізнавального розвитку дітей. Одним з таких методів вважається 

широке використання конструкторів LEGO Education. Конструктори LEGO 

на сьогоднішній день є незамінним матеріалом для занять у закладах 

дошкільної освіти, початковій школі. Для педагогічного процесу LEGO-

технологія цікава тим, що, базуючись на інтегрованих принципах, об‘єднує 

в собі елементи гри та експериментування. Ігри з LEGO виступають 

засобом дослідження та орієнтації дитини в реальному світі. LEGO – 

технології сприяють формуванню позитивної мотивації до конструктивної 

діяльності, активного включення дитини в процес гри, виховання у дітей 

толерантного ставлення до оточуючих. 

Конструктор LEGO – це не лише яскрава іграшка, а цілий 

методичний комплекс, що відкриває педагогам та батькам широкі 

можливості для його використання в освітньому процесі. 

Я почала використовувати LEGO-конструктори практично на всіх 

видах занять педагогічного процесу . 
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РОЗДІЛ І 

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ LEGO-

КОНСТРУКТОРА «ШІСТЬ ЦЕГЛИНОК» ПІД ЧАС ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ 
 

1.1. Історія виникнення конструктора LEGO 

Бренд ЛЕГО є сьогодні найвідомішим у світі іграшок. Навіть 

відомішим, ніж лялька Barbie. Але мало хто знає, що датська компанія 

починала свою історію як звичайний виробник дерев‘яних виробів. Перші 

іграшки  ЛЕГО виготовлялися також з дерева. Проте компанія зуміла 

вирости до такого розміру, що її знамениті конструктори почали копіювати 

інші фірми-пірати, які випускали схожі набори іграшок. 

Історія ЛЕГО веде свій початок з 1932 року, коли Оле Кірк 

Крістіансен заснував в Данії компанію по виробництву товарів для 

повсякденного вжитку. Продукцію Оле робив з дерева, при цьому спочатку 

основний прибуток компанії приносили сходи та прасувальні дошки, попит 

на які різко впав в період світової фінансової кризи.  

Потрібно було придумати щось нове. І Оле почав виготовляти 

дерев‘яні іграшки, оскільки попит на них не слабшав навіть у важкі з 

фінансової точки зору часи. Головним помічником Оле в той час був його 

син Готфрід, який працював разом з батьком з 12 років.  

Розпочавши випуск іграшок, Крістіансен почав шукати назву для 

своєї компанії. Він дав завдання всім працівникам фабрики запропонувати 

свій варіант назви. Пропозицій було багато, але в результаті вибрали те, що 

придумав сам засновник - слово ЛЕГО, яке походило від двох інших, - Leg і 

Godt, які разом означають ―грати добре‖. Пізніше засновник дізнався, що 

сама фраза ―ЛЕГО‖ в перекладі з латинської мови означає ―я вчуся‖ або ―я 

складаю‖.  

На той час працювало в ЛЕГО лише 7 чоловік. До 1936 року компанія 

вже мала в своєму розпорядженні набір з 42 різних іграшок. При цьому всі 

вони коштували досить дорого.  

В 40-і роки в історії компанії відбулися зміни. По-перше, згоріла її 

єдина фабрика. Відразу ж після відновлення стало ясно, що тепер ЛЕГО 

займатиметься лише іграшками. Ріст персоналу тривав усі ці роки й досяг 

до 1943 року 40 чоловік, а рівно через рік Крістіансени нарешті 

зареєстрували свою компанію офіційно.  

В 1947 році відбулася знаменна подія, яка назавжди перевернула 

історію компанії. ЛЕГО отримала права на використання розробки 

англійського психолога Mr. Hilary Harry Fisher Page‗а. Власне, це був 

невеликий пластиковий кубик, який міг з‘єднуватися з іншими подібними 

деталями, завдяки чому можна було навіть зібрати якусь невелику 

конструкцію. Проте, вона мала недосконале кріплення, а тому так само 

швидко розпадалася, як і складалася. Але це був лише старт. Синові Оле 

Готфріду на той момент вже було 30 років, і він розумів, що майбутнє саме 

за такими іграшками.  
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В ЛЕГО стали поступово відходити від дерева, на користь пластмаси. 

Тому Крістіансени винаходять форму для відливання пластика, яка 

дозволяє їм поставити виробництво таких іграшок на потік.  

У кінці 40-х років у компанії було близько 200 різних моделей 

пластикових і дерев‘яних іграшок. Але ЛЕГО ще був зовсім не тим, яким 

ми його знаємо сьогодні. Кубики, права на які отримала компанія ЛЕГО, 

поки що були не придатні для повноцінного конструктора. А тому не 

випускалися аж до 1958 року. Керівник компанії Готфрід Крістіансен  

запатентував систему будівельних елементів з кубиків. Це була абсолютно 

нова система, що дозволяла набагато міцніше з‘єднувати між собою деталі 

конструктора.  

Втім, до появи знаменитих кубиків ЛЕГО при керівництві Готфріда 

сталася ще одно найважливіша подія. В 1955 році був випущений 

тематичний набір іграшок ЛЕГО. Це був прообраз того, що ми бачимо 

зараз, коли компанія стала випускати свої популярні тематичні серії 

(космос, місто, лицарі, ковбої та ін.). Перші набори стали користуватися 

величезною популярністю.  

В 1960 році згорів цех компанії, що займався виробництвом 

дерев‘яних іграшок під брендом ЛЕГО. В компанії дійшли висновку, що не 

поновлюватимуть їх виробництво, а відремонтований цех займеться 

пластмасовими виробами. До того моменту ЛЕГО вже продавала в 

багатьох країнах світу 50 видів своїх наборів конструктора.  

В 1964 році ЛЕГО починає вкладати в свої набори конструкторів 

невелику інструкцію по складанню, в якій вказувалося, що треба зробити, 

щоб зібрати модель, зображену на упаковці. Вже скоро інструкції стали 

невід‘ємною частиною кожного набору ЛЕГО.  

Крім того, в цей час компанія починає ретельніше вести роботу з 

клієнтами, завдяки чому підвищується якість конструкторів. ЛЕГО була 

однією з тих фірм, які запитували в клієнта, - що йому потрібно. І лише 

потім приступали до розробки товару. Така співпраця вилилася в появу над 

успішного проекту - набору залізниці з конструктора ЛЕГО.  

До середини 60-х років на основній фабриці ЛЕГО працювало більше 

500 чоловік. Але на цьому компанія не перестала розвиватися. В 1967 році 

на світ з‘явився кубик «дупло», що став ключовою фігурою в 

однойменному наборі для дітей молодшого віку. Поки проходили операції 

з патентування нової розробки компанії, в ній вже думали про відкриття 

парку LEGOLAND, який з‘явився в Данії в 1968 році. 

Крім того, компанію ЛЕГО в цьому році оцінили ще й критики. Вона 

удостоїлася премії кращої іграшки року в Люксембурзі.  

В 1973 році був розроблений знаменитий логотип ЛЕГО, який 

сьогодні відомий більшості людей на планеті. Після появи нового логотипу 

компанія стала відкривати виробництво за межами Данії. Першою країною, 

що побудувала в себе фабрику ЛЕГО, стала Швейцарія.  

До 1977 року компанію ЛЕГО очолював онук Оле Крістіансена 

Кельд. В цей час з‘явилися набори, що містили фігурки з рухомими 
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кінцівками. Саме в 1979 році з‘являється перший тематичний набір LEGO - 

LEGOLAND Space. Космос став лише початком для ЛЕГО. Але дуже 

успішним початком.  

Асортимент ЛЕГО збільшувався дуже швидко. Але головне - 

споживачі обожнювали продукцію цієї компанії. Вона була дійсно 

оригінальною, привабливою, цікавою. В 1980 році любителі ЛЕГО 

виразили любов до компанії, побудувавши величезну вежу в 13,1 метри з 

цього конструктора. Але це була не найвища вежа, створена з конструктора 

ЛЕГО. Успіх космічного, і деяких інших наборів ЛЕГО був 

приголомшуючим. Але ще більший успіх мав набір ―Замок‖, який був 

випущений в 1984 році. Тема середньовіччя виявилася дуже популярною 

серед прихильників продукції ЛЕГО. 

В кінці 80-х нові набори ЛЕГО з‘являлися постійно. Крім того, 

розвивався і розважальний парк компанії. В 1986 році ЛЕГО стала 

постачальником іграшок до королівського двору Данії. 

  

1.2. Переваги конструктора ЛЕГО 

Конструктори фірми ЛЕГО мають низку характеристик, що значно 

відрізняють їх від інших конструкторів, насамперед великим діапазоном 

можливостей, багатофункціональністю, сучасними технічними та 

естетичними характеристиками, використанням їх в різних ігрових та 

навчальних цілях. При виробництві вживаються натуральні матеріали, 

серед яких бурштин, шерсть, протеїн, а також інші. В даному випадку 

відсутні важкі метали, серед яких свинець, ртуть. Дуже міцна пластмаса до 

впливу слини. І при цьому, ці пластмаси не втрачають своїх якостей з 

плином часу. Будь-який елемент ЛЕГО розрахований на п'ятдесят тисяч 

зчеплень. Досить сумнівно, що дитина за своє дитинство встигне так багато 

разів скласти і розкласти модель. Тобто, моделі ЛЕГО можуть переходити з 

покоління в покоління, тому як не втрачають жодної зі своїх особливостей 

на протязі довгого часу. Головним завданням ЛЕГО є винахід не цілих 

іграшок, а тільки одиничних елементів, які можна збирати і розбирати. 

Завдяки цьому дитина має повну свободу дій. Діти вчаться складати моделі 

і з'єднувати ці іграшки з іншими іграшками, перебудовувати їх, і знову 

розкладати. 

 

1.3. Вплив конструктора ЛЕГО на розвиток дошкільнят 

Людина, яка здатна конструктивно мислити, швидко вирішувати 

логічні завдання, найбільш пристосована до життя, так як швидко 

знаходить вихід зі скрутних ситуацій, бере раціональне рішення. Вплив 

конструктивної діяльності на розумовий розвиток дітей вивчав А.Р. Лурія. 

Ним був зроблений висновок про те, «що вправи в конструюванні мають 

істотний вплив на розвиток дитини, радикально змінюючи характер 

пізнавальної діяльності». 

Конструктивна діяльність займає вагоме місце в дошкільному 

вихованні і є складним пізнавальним процесом, в результаті якого 
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відбувається інтелектуальний розвиток дітей: дитина опановує 

практичними знаннями, вчиться виділяти істотні ознаки, встановлювати 

відносини і зв'язки між деталями і предметами. 

У педагогічній практиці широко використовуються різноманітні види 

конструювання - з деталей конструктора, великогабаритних модулів, з 

паперу, природних і непридатних матеріалів. З усього різноманіття 

конструкторів, які використовуються в дошкільному закладі, мені хотілося 

б зупинитися на ЛЕГО конструкторі, та технології «Шість цеглинок» який 

представляє собою яскравий, барвистий, полі функціональний матеріал, що 

надає величезні можливості для пошукової та експериментально-дослідної 

діяльності дитини. З його допомогою важкі завдання можна вирішити за 

допомогою захоплюючої творчої гри, в якій не буде переможених, так як 

кожна дитина може з нею впоратися. Елементи конструктора ЛЕГО мають 

різні розміри, різноманітні за формою, прості варіанти скріплення з іншими 

елементами. Варіантів скріплення ЛЕГО - елементів між собою досить 

багато, що створює практично необмежені можливості створення різних 

типів будівель та ігрових ситуацій. 

Для вихователів дошкільних закладів  використання ЛЕГО- 

конструктора є чудовим засобом для всебічного розвитку дошкільників, що 

забезпечує інтеграцію різних видів діяльності. 

За допомогою конструктора LEGO вирішуються завдання освітньої 

діяльності з дошкільниками за наступними напрямками: 

1. Розвиток дрібної моторики рук, стимулюючи в майбутньому 

загальне мовленнєвий розвиток і розумові здібності.(дод.1) 

Сучасна педагогіка і дитяча психологія прекрасно простежила 

взаємозв'язок між розвитком мозку і розвитком моторики рук. Очі й вуха - 

органи, які сприймають інформацію, але закріплення цієї інформації 

проводиться методом дії. Діяльність мозку безпосередньо пов'язана з дією 

рук, зі здатністю точного і тонкого маніпулювання ними. Тому такі ігри, як 

конструктор ЛЕГО, є саме тими методиками, які розвивають мислення в 

прямому сенсі цього слова. 

2. Навчання правильному і швидкому орієнтуванню в просторі 

(дод.4). 

3. Отримання математичних знань про рахунок, форму, пропорції, 

симетрії(дод.4). 

4. Розширення своїх уявлень про навколишній світ, архітектуру, 

транспорт, ландшафт(дод.4). 

5. Розвиток уваги, здатності зосередитися, пам'яті, мислення(дод.4). 

Коли дитина намагається зібрати кубики конструктора в єдине ціле, 

він тренує і розвиває моторику рук. Одночасно задіються зорові рецептори, 

і координуються рухи. Так, відбувається розвиток мозкової діяльності, яка 

поступово розділяється на конструктивне і образне мислення. 

6. Навчання уяві, творчому мисленню (дод.5). 

Один з проявів творчих  здібностей - вміння комбінувати знайомі 

елементи по-новому. Робота з ЛЕГО-елементами стимулює і розвиває 
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потенційні творчі здібності кожної дитини, вчить його бачити і руйнувати, 

що теж дуже важливо. Руйнувати не агресивно, не бездумно, а для 

забезпечення можливості творення нового. Ще В. В.Зеленський в 

класифікації ігор, наводячи приклади конструктивних і деструктивних ігор, 

говорив, що потреба в руйнуванні зберігається у дитини до кінця 

дошкільного віку. Але, ламаючи свою власну споруду з ЛЕГО, дитина має 

можливість створити іншу або добудувати із звільнених елементів деякі її 

частини, виступаючи в ролі творця! 

7. Оволодіння умінням подумки розділити предмет на складові 

частини і зібрати з частин ціле. 

Конструювання-це вид продуктивної діяльності дошкільника, що 

передбачає побудову предметів. Його успішність залежить від рівня 

розвитку мислення і сприйняття дитини. Щоб побудувати конструкцію з 

будівельного матеріалу, необхідно вміти обстежити об'єкт, розділити його 

на складові частини - деталі, оцінити їх розмір, просторове розташування, 

замінити одні деталі іншими в разі потреби. Також для успішності 

конструювання потрібно вміти представляти майбутній предмет в цілому - 

з усіх боків, спереду, збоку; особливо уявити невидимі деталі. Виділяють 

такі види конструювання: 

1) конструювання за зразком; 

2) конструювання за моделлю; 

3) конструювання за задумом; 

4) конструювання за умовами - вимогам, яким повинна задовольняти 

майбутня конструкція (наприклад, певний розмір); 

5) конструювання з теми; 

Конструювання за зразком полягає в тому, що дітям пропонують 

зразки будівель, виконаних з деталей конструктора і показ способів їх 

відтворення. У даній формі конструювання забезпечується пряма передача 

дітям готових знань, способів дій. У дітей формуються узагальнені способи 

аналізу об'єктів і узагальнені уявлення про них, необхідні для успішного  

здійснення конструювання. Велику роль в цьому відіграє засвоєння дітьми 

схеми обстеження зразків, побудованої за принципом: від загального - до 

частин - до загального. 

Конструювання за моделлю полягає в наступному: дітям у якості 

зразка пропонують модель, в якій обриси окремих її елементів приховано 

від дитини. Цю модель діти повинні відтворити з наявного у них 

конструктора. Таким чином, дитині пропонують певну задачу, але не дають 

способу її вирішення. 

Конструювання за задумом володіє великими можливостями для 

розгортання творчості дітей, для прояву їх самостійності: вони самі 

вирішують, що і як вони будуть конструювати. Але створення задуму 

майбутньої конструкції і його здійснення - досить важке завдання. Задуми 

дітей нестійкі і часто змінюються в процесі діяльності. 

Конструювання за умовами полягає в наступному: не даючи дітям 

зразка споруди, малюнків і способів її конструювання, визначають лише 
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умови, яким споруда повинна відповідати і які, як правило, підкреслюють 

практичне її призначення (наприклад, сконструювати міст певної ширини 

для пішоходів і транспорту). Завдання конструювання в даному випадку 

виражаються через умови і носять проблемний характер, оскільки способів 

їх вирішення не дається. 

Конструювання за темою. Дітям пропонують загальну тематику 

конструювання. Вони самі створюють задуми конкретних будівель з 

конструктора і способів їх здійснення. Основна мета конструювання по 

заданій темі - актуалізація та закріплення знань і умінь. 

8. Навчання спілкуванню один з одним, повага свого і чужого праці. 

Педагог керує практичною діяльністю дітей та їх взаємодією, 

орієнтує дітей на коректну взаємодію в процесі конструювання і в момент 

обговорення результату роботи. З одного боку, педагог спонукає дитину до 

активної позиції, ставить його в умови, які спонукають приступити до 

діяльності. З іншого - виховує відповідальність, вміння підкорятися 

вимогам колективу, проявляти взаємодопомогу, допомагати тим, кому 

важко, знаходити способи самовираження. Це дуже важливий результат 

спільної конструктивної діяльності. Інакше кажучи, педагог вирішує 

завдання формування і розвитку у дітей комунікативних та регуляторних 

здібностей і моделювання різних типів взаємодії дітей. 
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РОЗДІЛ ІІ 

СТВОРЕННЯ РОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ 

ВИКРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «ШІСТЬ ЦЕГЛИНОК»  В 

ОСВІТНЬО-ВИХОВНОМУ ПРОСТОРІ 
 

2.1. Створення умов для конструктивної діяльності дітей 

Для конструювання в усіх вікових групах використовується дрібний 

(настільний) і великий будівельний матеріал, а також конструктори, що 

мають різні за складністю засоби з‘єднання деталей: від елементарних 

іграшок - вкладишів і нанизувачів, що використовуються в групах раннього 

віку, до досить складних при збиранні дерев‘яних і пластмасових 

конструкторів для дітей старшого дошкільного віку. Крім того, для 

конструктивної діяльності дітей необхідні різні додаткові матеріали і 

іграшки. 

Враховуючи, що при конструюванні з будівельних матеріалів значна 

частина деталей йде на виготовлення перекриттів, а іноді обмежена їх 

кількість не дозволяє споруджувати перекриття у відповідності з дитячими 

задумами, я пропонувала дітям різні за конфігурацією пластини (квадратні, 

круглі, трикутні, овальні, багатокутові та ін. ). Роблять їх з фанери, оргскла, 

оргаліта, міцного картону чи інших матеріалів. Розмір підбирають 

довільно.  

В деяких дошкільних закладах є спеціально обладнані кабінети 

технічної і художньої творчості, де створені умови для організації 

конструктивної діяльності дітей: розставлені столи, розкладений 

будівельний матеріал, іграшки і інші додаткові матеріали, підібрані 

конструктивні ігри-головоломки. А також є можливість показувати дітям 

слайди, діафільми. На розставлених мольбертах діти можуть намалювати, 

наприклад, будівлю, машини, мости, а потім використати свої малюнки як 

зразки для конструювання. На мольбертах зручно демонструвати 

креслення, схеми, плани і т. п. 

Щоб будівельним матеріалом було зручно користуватися у вільний 

від занять час, для нього відводять певне місце. 

В групах молодшого дошкільного віку настільний будівельний 

матеріал частіше розміщують на полицях, які стоять на двох вузьких столах 

чи висять над ними. Його розкладають за кольором і формою (прямо на 

поличках), щоб діти могли швидко відібрати необхідні деталі, а потім 

прибрати їх на місце. Кількість деталей і місце для роботи повинно бути 

розраховано для одночасного конструювання 4-5 дітей. Для обігравання 

побудов також розставляються дрібні іграшки (ялинки, прапорці, мотрійки, 

тваринки, машинки і ін.). 

Великий будівельний матеріал зберігають на стелажах, на низько 

підвішених полицях, платформах, в коробках. Його також розкладають за 

формою. Під полицями чи поруч з ними розставляють великі транспортні 

іграшки та іграшки, необхідні для гри (ляльки, собачки, ведмеді і ін.). 
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Місце для конструювання бажано обладнати окремо від постійного руху 

дітей і дорослих. 

В групах середнього дошкільного віку будівельний матеріал 

зберігають в коробках, в яких він придбаний. Дрібні іграшки можна не 

розставляти на полицях, а також прибрати в коробки. Великий будівельний 

матеріал зберігають в шафах, на підвісних полицях (в відкритому 

вигляді).Чим більші деталі, тим нижче вони розміщуються. 

В старших групах спеціального місця для конструювання не 

виділяють, а використовують ті ж столи, за якими діти займаються чи інші 

вільні. 

Дрібний будівельний матеріал зберігають в коробках, в яких він був 

придбаний і на деталі не розбирають. Великий будівельний матеріал 

зазвичай прибирають в закриті шафи і стелажі. Пластини як настільного, 

так і великого будівельного матеріалу знаходяться там же. Дрібний 

будівельний матеріал для обігравання складають в коробки. 

Дошкільники набувають знання та вміння у процесі діяльності, 

зокрема гри та конструювання. З огляду на це, заняття з використанням «6 

цеглинок» ми проводимо в 4 етапи. 

На першому етапі забезпечую взаємозв‘язок нового досвіду з раніше 

набутим. З початку активізую знання і навички дітей, відтак даю нові 

завдання. При цьому пов`язую його з реальним життям. Вихованці 

дізнаються зі проблемою та шукають способи і засоби її розв‘язання, 

спираючись на власний практичний досвід та досвід однолітків. 

На другому етапі вихованці конструюють модель, яка допоможе 

розв‘язати цю проблему, створюють модель за повним послідовним 

показом педагога, зразком, інструкцією або за уявою. 

На третьому етапі діти рефлексують. Вони осмислюють те, що 

зробили: досліджують особливості конструкції – які частини як рухаються, 

які деталі забезпечують цей рух тощо. Після цього – грають, шукають 

способи представити набутий досвід, визначають, як ще можна 

застосовувати цю модель чи конструкцію в житті. 

Четвертий етап спрямований на розвиток креативності. Підтримую 

творчу атмосферу серед дітей, спонукаю їх удосконалювати раніше 

створені моделі чи конструкції – щоб добувати чи змінити, залучити нового 

персонажа тощо. 

Ігри-завдання з шістьма цеглинками мають певні особливості: 

- Завдання спрямовані одночасно на розвиток декількох умінь. 

Починатися одне і те ж завдання може з розвитку математичних, а от 

завершуватися розвитком мовленнєвих умінь. 

- Будь-яке завдання можна адаптувати відповідно до віку, вмінь та 

потреб конкретного учня (наприклад, змінивши кількість цеглинок чи час, 

відведений на виконання завдання). 

- Кожне завдання надає можливість учневі вправлятися у виконанні 

того самого завдання знову і знову і в такий спосіб набувати впевненості у 

своїх силах. 
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- Завдання передбачають можливість відкритого закінчення, коли 

учень може запропонувати кілька варіантів виконання і кожен з них буде 

вірним. Головне - дати можливість учневі пояснити своє бачення. 

- Завдання із шістьма цеглинками може інтегруватися у будь-

який вид діяльності та форму роботи, оскільки даний інструмент носить 

міждисциплінарний характер. 

Дана методика покликана сприяти не лише розвитку 

компетентностей вихованців, а і становленню педагога, який прагне відійти 

від педагогіки однієї правильної відповіді. Цей інструмент надає 

можливість і простір педагогові змінити роль педагога-вико навця на 

педагога-дизайнера. 

Корисні поради для успішної взаємодії дошкільників і педагога під час 

використання технології конструювання «6 цеглинок». 

- Розпочніть заняття у піднесеному настрої, будьте відкритими 

до нових вражень. 

- Зацікавте дітей цеглинками, залучить їх до спільної творчої 

діяльності у парах та невеликих групах. 

- Налаштуйте вихованців на цікаву роботу, ознайомте з певною 

технологією, що допомагає розв‘язувати складні завдання. 

- Запропонуйте спланувати власні дії, поясніть, що конструкція 

має вийти не тільки красивою, а і функціональною. 

- Спонукайте учасників груп спільно обговорювати та 

реалізувати ідеї, заохочуйте і схвалюйте взаємодію навіть у найменших її 

проявах. 

- Ознайомте з назвами деталей, заохочуйте правильно їх 

називати, активізуйте у словнику дітей найпростіші технічні терміни. 

- Допоможіть за необхідністю порадую або поясненням, але не 

розв‘язуйте завдання за них. 

- Визначте найменші досягнення та похваліть кожного 

маленького конструктора. 

- Заохочуйте дітей до винахідництва поза межами організованого 

навчання, пропонуйте експериментувати дома з іншими матеріалами. 

- Радійте успіхам і відкриттям разом з дітьми. Не зупиняйтеся на 

досягнутому. 

Поради педагогам щодо впровадження методики компетентнісного 

навчання «Шість цеглинок» 

Шановні колеги, перш ніж розпочати взаємодію з дітьми за даною 

методикою компетентнісного навчання, замисліться над тим, що ви 

розвиваєте творчих людей, які вміють мислити, обґрунтовувати свою 

думку і готові вчитися впродовж життя, а ви є дизайнером умов і 

середовища, де розвиваються діти.  

Дотримуйтеся правила легкого старту, тобто складність 

пропонованого завдання має відповідати рівню впевненості дитини у своїх 

силах, адже це створює ситуацію успіху. А вірячи в успіх, дитина відчуває 

впевненість у своїх силах і готова крок за кроком виконувати все складніші 
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і складніші завдання. У разі, якщо завдання заскладне, дитина втратить віру 

в себе і бажання просуватися далі; якщо ж занадто легке, їй буде не цікаво, 

і як результат, вона не зможе досягти стану «потоку» (від англ. «flow»). 

Стан потоку виникає тоді, коли людина робить те, що їй подобається, та 

має чіткий баланс між власними вміннями та складністю завдання. Для 

цього стану характерні глибока концентрація, почуття легкості, радості і 

впевненості у собі. Зусилля педагога мають бути спрямовані на створення 

та підтримку саме такого балансу. 

Будьте гнучкими у вашій взаємодії з виховнцями, не нав‘язуйте 

ваших ідей. Навпаки, допоможіть реалізувати власні задуми. 

Давайте час дітям для реалізації власних задумів і насолоди самим 

процесом гри. 

Не акцентуйте увагу на кінцевому продукті. Заохочуйте та 

підтримуйте сам процес, у якому перебуває дитина. 

Пам’ятайте, що одним з головних завдань є розвинути вміння 

вчитися впродовж життя, тому це природньо, якщо у дитини щось не 

виходить. Допоможіть зрозуміти, що невдача  – це не привід кидати 

розпочате,  а можливість спробувати знову і знову. Допоможіть зрозуміти, 

із чим саме пов‘язані її труднощі. У такий спосіб ви стимулюєте вміння 

дитини  справлятися із ситуаціями, які виникатимуть на шляху її 

становлення, а також допомагаєте відчути впевненість у власних силах і 

бути самостійною. 

Віддавайте перевагу відкритим запитанням. Відсутність відкритих 

запитань і ситуацій у вашій взаємодії гальмує розвиток розумових процесів, 

зокрема мовлення. У разі постановки винятково закритих запитань, ви не 

створите умов для розкриття індивідуальності дитини. Пам‘ятайте, що не 

існує єдино правильної відповіді на запитання. 

Надайте дитині більше свободи і самостійності у процесі пошуку 

відповіді на виклик. У такий спосіб ви навчите її технологій розв‘язання 

будь-яких життєвих ситуацій. І це стане міцною цеглиною у фундаменті, 

який ми закладаємо. 

Поважайте думку дитини. Те, що нам, дорослим, які живуть за 

певними правилами і усталеними нормами, здається неправильним, не 

означає, що варіант, запропонований дитиною, не має права на існування. 

Навпаки, попросіть дитину пояснити своє бачення. Завжди давайте їй 

можливість зробити власний вибір. 

Заохочуйте, схвалюйте спроби кожної дитини проявляти 

оригінальність, гнучкість мислення, продукувати креативні відповіді та 

рішення, бачити нові можливості у відомому, висувати самостійні ідеї, 

гіпотези, робити припущення, намагатися практично апробувати та 

реалізувати свої ідеї, критично і реалістично оцінювати зроблене, 

зіставляти задумане з реально досягнутим. 

Пам’ятайте, що головною словесною формою взаємодії між вами й 

дитиною є діалог на рівних. 

Завжди пропонуйте дітям зворотній зв’язок, адже таким чином ви 
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показуєте свою зацікавленість їхньою діяльністю. Така поведінка не є 

оцінюванням того, що зробили діти, а радше визнанням зусиль, які дитина 

докладає для досягнення мети, а також його наполегливості та старанності 

на шляху до успіху. 

Довіряйте можливостям дітей. Не пропонуйте їм готових рішень. 

Дуже часто ми навіть не підозрюємо, який потужний творчий потенціал 

закладений у наших дітях. Дайте можливість їм розкрити цей потенціал. 

Пам’ятайте, що діти вчаться краще, коли почуваються 

відповідальними за сам процес навчання, розуміють та усвідомлюють, 

чому вони щось роблять. 

Надавайте дітям можливість самостійно вигадувати ігри та правила 

до них, придумувати сюжети й розподіляти ролі 

Будьте готові до того, що під час навчання у грі, зокрема за цією 

методикою, завжди пануватиме так званий шум діяльності, створений 

брязкотінням конструктора і дітьми, які в процесі спільної роботи над 

чимось радяться одне з одним, домовляються і шукають компроміси. Не 

вимагайте від дітей цілковитої тиші. Навпаки, заохочуйте їх до 

спілкування. Адже саме в такий спосіб діти здобувають одне з ключових 

умінь нашого століття – бути командним гравцем. 

 

2.2. Використання конструктора ЛЕГО в різних видах діяльності 

дітей 

Діапазон використання ЛЕГО з точки зору конструктивно-ігрового 

значення для дітей досить широкий. 

ЛЕГО - конструктор широко використовується на заняттях з 

конструювання і вирішує наступні завдання: розвиває розумові процеси 

(аналіз, синтез, порівняння, узагальнення і т.д.). Досить ефективним 

засобом активізації мислення служить конструювання за моделями, за 

схемами, кресленнями, планом, зразком, по пам'яті. Розвитку уяви сприяє 

конструювання за задумом, з певної теми (наприклад «Місто», «Меблі», 

«Тварини», «Транспорт», «Гараж» і т.д.)(дод.4). Дитина створює нові 

образи, спираючись на наявні уявлення про об'єкт, по ходу задуму уточнює 

і удосконалює конструкцію, тим самим виявляючи творчість. 

Конструктивна діяльність вимагає відносно високої зосередженості уваги у 

дітей. Перш ніж приступити до створення конструкції, необхідний точний 

розрахунок, продуманість, певна послідовність і точність в роботі. У 

процесі виконання конструкції у дошкільнят розвивається вміння довести 

почату справу до кінця, контролювати свою діяльність і отримувати 

якісний результат, що є дуже важливим при навчанні в школі. Активізації 

уваги сприяє конструювання за планом, схемою, зразком, добудовування 

до цілої фігури («Побудуй будинок за кресленням», «Віднови зламаний 

міст», «добудую будинок (гараж, машину і т.д.) за зразком». 

На заняттях з математики ЛЕГО використовується з метою 

закріплення та розвитку навичок прямого і зворотного рахунку, порівняння 

чисел, знання складу числа, геометричних фігур; уміння орієнтуватися на 
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площині, вміння класифікувати за ознаками; можна використовувати як 

умовну мірку при порівнянні предметів по довжині, ширині, масі («Знайди 

відсутню фігуру», «Різнокольорові доріжки», «Продовж числовий ряд», 

«Де більше?» і т.д.)(дод.1). 

На заняттях з ознайомлення з навколишнім ЛЕГО використовується в 

експериментальній діяльності як матеріал, з якого зроблений конструктор 

(«З чого зроблено?», «Знайди такий же», «Чим схожі і чим відрізняються?», 

«Розкажи про властивості предмета» і т. д.)(дод.5). За допомогою ЛЕГО 

діти передають у будівлях отримані знання та враження від занять, 

екскурсій, спостережень і прогулянок. Отримані конструкції поєднують у 

тематичну споруду «Моє місто», «Моя вулиця», «Тварини Африки» і т.д., 

які надалі використовуються не тільки на заняттях, але і в самостійно-

ігровій діяльності дітей і сприяють розвитку комунікативних навичок. 

Використовувати конструктор можна і на фізкультурних заняттях, на 

заняттях з підготовки до навчання грамоті.( дод. 2,3). У наборах є 

чоловічки в різнокольорових костюмчиках. Чоловічки в червоних 

платтячках можуть зображати голосні звуки. Тверді приголосні - чоловічки 

в синіх костюмчиках, м'які приголосні - в зелених. Діти люблять вибирати 

чоловічкам імена (звичайно, з непомітною допомогою педагога). 

Наприклад, чоловічків у синіх костюмчиках можна назвати «С» або «Т». 

Педагог пояснює дитині: «Дивись, він у синьому костюмчику, тому що він 

- приголосний і твердий». А потім, для закріплення, ставить запитання: «А 

якого кольору костюмчики у твердих приголосних?» 

Крім занять ЛЕГО - конструктор можна включати в широкий спектр 

життєвих подій дитячого садка: ЛЕГО - свята і розваги, оформлення груп 

до свят, що є потужним джерелом формування у дітей інтересу до 

конструювання (дод. 5). 

Будівлі з ЛЕГО можна використовувати в іграх-театралізаціях, в яких 

вміст, ролі, ігрові дії обумовлені сюжетом і змістом того чи іншого 

літературного твору, казки і т. д., а також є елементом творчості. 

Найчастіше основою ігор-театралізацій є народні казки: «Ріпка», 

«Колобок», «Теремок», та ін. (дод.4)У дитини з'являється можливість 

створити власного колобка або вовка і наділити свій персонаж тими 

якостями, якими він хоче. Діти починають створювати цікаві споруди і 

декорації, вкладаючи в них своє ставлення. Діти вибирають різні ЛЕГО - 

елементи для окремих частин тіла героїв, підкреслюючи тим самим їх 

індивідуальні якості. Ігри-театралізації, з створеними ЛЕГО - персонажами 

дуже подобаються дітям: вони створюють умови для розвитку мови, 

творчості і сприятливо впливають на емоційну сферу(дод.5). За допомогою 

героїв казки, виконаних своїми руками, дитині легше розкрити свої 

індивідуальні особливості. На тлі розвитку сюжетно-рольової гри у дітей 

розвиваються творчі здібності, мовна активність, формується пізнавальний 

інтерес, що в цілому спрямоване на формування навчальної діяльності. 

Створені ЛЕГО – споруди діти використовують в сюжетно рольових 

іграх. Наприклад, два хлопчики споруджували будівлі з ЛЕГО. Спочатку 
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вони зробили поїзд, потім – тунель і міст. Після цього вони почали гру: 

поїзд заїжджав в тунель, переїжджав через міст і т. д. Але самостійно цей 

вид діяльності може розвинутися тільки у старших дошкільників з 

нормальним психофізичним розвитком при дотриманні певних умов. Для 

розвитку повноцінної конструктивної творчості необхідно, щоб дитина 

мала попередній задум і могла його реалізовувати, уміла моделювати. 

Задум, реалізований в будівлях, діти черпають з навколишнього світу. 

Тому чим яскравіше, емоційніше будуть їхні враження про навколишній 

світ, тим цікавіше і різноманітніше стануть споруди. ЛЕГО допомагає 

бачити світ у всіх барвах.  

Використання ЛЕГО – елементів в дидактичних іграх і вправах. На 

основі вже описаних в загальній і спеціальній педагогіці дидактичних іграх 

я  розробила  різні посібники і використовую їх для проведення вправ з 

метою розвитку та корекції мовлення і психічних процесів у дітей, 

розвитку інтересу до навчання, формування комунікативної функції 

(дод.1).  

Наприклад, гру «чудовий мішечок», в якій у дітей розвиваються 

тактильне сприйняття форми і мова, можна проводити з ЛЕГО. Педагог 

поміщає різноманітні деталі в «чудовий мішечок» і просить знайти елемент 

певної форми - овал (цеглинка 2x4, чобіток і т. Д.). 

Хороші результати дає проведення гри «Запам'ятай і повтори», 

спрямованої на корекцію пам'яті, мислення й мови дітей. Педагог виконує 

ЛЕГО - споруду, докладно розбирає з дітьми, з яких деталей вона 

складається, а вони по пам'яті її відтворюють. В кінці гри проводиться 

аналіз результатів. 

За аналогією можна розробити масу цікавих ігор та вправ, в яких 

використовуватимуться яскраві красиві деталі ЛЕГО. 

Своєчасне оволодіння конструктивно-ігровою діяльністю 

виявляється важливим і в плані створення готовності до подальшого 

навчання в школі. У вихованців формуються необхідні для майбутнього 

навчання передумови: пізнавальний розвиток, уміння і бажання працювати, 

виконувати завдання відповідно до поставленої мети, доводити його до 

кінця, планувати майбутню роботу. 

 

2.3. Методика організації занять з ЛЕГО - конструювання в 

дитячому садку 

Для формування дитячої конструкторської творчості за допомогою 

ЛЕГО- конструктора «Шість цеглинок» необхідно виконання трьох умов. 

Перша умова - організація цілеспрямованої системи навчання, що 

включає три етапи: 

- а) створення умов для широкого самостійного дитячого 

експериментування з новим матеріалом; 

- б) надання дітям можливості вирішувати завдання, спрямовані 

на розвиток уяви і на формування узагальнених способів конструювання; 
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- в) організація самостійного дитячого конструювання за 

задумом. 

Така система хороша для навчання дітей п'яти-семи років. З дітьми ж 

молодшого дошкільного віку (три-чотири роки) з метою залучення їх до 

конструювання і формування інтересу до цієї діяльності найкраще 

організувати «сюжетне» конструювання, засноване на розігруванні з 

допомогою вихователя близьких дітям сюжетів. 

Друга умова - використання в навчанні конструкторського 

матеріалу, що має прості не трудомісткі способи кріплення і дозволяє дітям 

експериментувати, вести широку орієнтовно-пошукову діяльність, 

знаходити варіанти вирішення однієї і тієї ж задачі і втілювати їх 

різноманітні задуми, в тому числі і сюжетні. Цій умові сприяє наявність в 

наборах великих пластин-підставок (якогось поля), які об'єднують різні 

дитячі конструкції просторово і сюжетно. 

Третя умова – організація конструювання в тісному взаємозв'язку з 

іншими видами дитячої діяльності, і насамперед з грою, твором казок і 

різних історій, малюванням. 

Для першого практичного знайомства з новим матеріалом важливо 

надати достатньо місця, щоб в середині розміщувалося велика кількість 

деталей, а навколо вільно діяли діти. При цьому необхідно забезпечити 

кожній дитині підгрупи можливість вільно взяти будь-яку деталь. 

Через відому велику здатність до наслідування дітей цього віку часто 

буває так, що вибрав один, хочеться мати й іншому. Але вихователь не 

повинен відразу ж приходити на допомогу і давати із загального набору 

таку ж деталь (може бути, іншого кольору). Краще запропонувати самій 

дитині пошукати таку ж деталь, що важливо для розвитку у нього 

сенсорики, орієнтовної діяльності, певної самостійності. І тільки в тому 

випадку, якщо дитина сама не впоралася, вихователь може прийти на 

допомогу: відібрати кілька деталей (3-4) і запропонувати з них вибрати 

потрібну (як правило, діти з цим справляються). 

Як показує досвід, діти спочатку не схильні розглядати деталі; вони 

відразу ж починають їх об'єднувати, намагаючись щось зробити. При 

цьому багато хто з них приставляє одну деталь до іншої або ставить їх один 

на одного, не скріплюючи між собою. Але через те, що деталі мають 

нерівні поверхні (опуклості і угнутості), діти змушені повертати їх по 

багато разів, щоб знайти рівні сторони. Деякі діти намагаються докласти 

деталі один до одного нерівними сторонами, у когось раптом пази 

збігаються зі штифтами і деталі скріплюються між собою. Ця мить є 

відкриттям для дітей: вони радісно починають всім показувати і 

повторювати дію сполуки. Тоді й інші діти підгрупи починають робити те 

ж саме. 

Однак потрібно мати на увазі, що в підгрупі можуть виявитися діти, 

які мають досвід гри з такого типу конструктором. Вихователю важливо 

визначити це заздалегідь і виділити таких дітей в окрему підгрупу для того, 

щоб інші мали можливість зробити для себе відкриття способу кріплення. 
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Після того, як спосіб кріплення деталей став надбанням всіх дітей, їх 

можна об'єднувати. 

В результаті практичних дій діти, з'єднуючи кілька деталей, 

отримують різні конструкції; позначають їх словом («машина», 

«трамвайчик», «кораблик» тощо) і діють з ними. Часто, додаючи деталі до 

вже наявної конструкції, діти отримують або нову конструкцію («... тепер 

це будиночок»), або нові її якості («... тепер це великий літак, він швидко 

літає»). 

На наступних двох-трьох заняттях вихователь використовує або той 

же конструктор, доповнюючи його дрібними деталями, або інший - 

«Великий базовий набір LEGO DUPLO», в якому вже 146 деталей, у тому 

числі:домашні тварини, чоловічки, машинки і деталі з нанесеними на них 

малюнками. З підгрупами дітей він організовує сюжетне конструювання, 

розігруючи разом з ними нескладні ситуації: наприклад, будують поїзд, і 

люди їдуть в ньому на дачу; далі будують дачу, і люди там живуть, 

відпочивають на лавочках, годують курочок і т.п. Або будують гараж, в 

який діти ставлять машинки, деякі з них діти конструюють самі. 

Будь-яка дитяча конструкція несподівано може стати новою темою 

для сюжетного конструювання. Вихователю важливо її підхопити і 

розвинути. 

Велике значення в цьому віці має залучення дітей до складання 

деталей в коробки. При цьому дітям можна запропонувати різні підстави 

для складання, наприклад, колір: «... спочатку складаємо всі зелені деталі, а 

тепер - жовті» і т.п. (колір діти можуть вибрати самі); розмір: «... спочатку 

кладемо найбільші, потім - трохи менше і найменші» і т.п. Цю процедуру 

можна перетворити на цікаве для дітей заняття: попередньо розподілити, 

хто з дітей розбирає конструкції (їх може бути двоє), хто - збирає деталі і 

подає, а хто - укладає їх в коробку. Вихователь може бути рівноправним 

учасником. 

Отже, на кількох заняттях діти самостійно і з допомогою вихователя 

знайомляться з новим конструкторським матеріалом і його властивостями, 

практично його випробують. І вже поза організованих занять діти самі із 

задоволенням грають і конструюють, використовуючи набутий досвід. 

З чотирирічними дітьми організовується більш цілеспрямована 

робота, пов'язана з акцентуванням їхньої уваги на процесі конструювання. 

При цьому використовують і ігрові прийоми, завдяки чому цей процес стає 

мотивованим і цікавим. 

У цьому віці у дітей можна формувати вміння виділяти в предметах 

їх просторові характеристики: «високий-низький», «широкий-вузький», 

«довгий-короткий». (Подібну роботу проводять і з використанням 

будівельного матеріалу.)(дод.1,4). 

На останньому занятті всі будівлі дітей можна об'єднати, зручно 

розташувавши їх по відношенню один до одного, і організувати гру. 

Спочатку діти можуть не називати просторові характеристики, але, 

даючи завдання типу «А тепер побудуй високу вежу, ... широкі ворота, щоб 
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ось такі машини могли б проїхати ...», вихователь бачить, розрізняють їх 

діти чи ні. До кінця року майже всі діти можуть не тільки розрізняти 

просторові характеристики предметів, але й називати їх. Цьому також 

сприяє і конструювання з будівельного матеріалу. 

Все це дуже важливо для розвитку не лише просторового 

орієнтування, а й самої діяльності конструювання. Надалі, конструюючи 

той чи інший об'єкт, діти попередньо в процесі його створення приміряють 

іграшку (машинку, качечку, матрьошку і т.п.) до ще не закінченої споруди. 

Часто можна при цьому чути дитячі висловлювання типу «... ні, треба ще 

вище, а то машина не проїде». Це говорить про те, що у дітей починає 

формуватися вміння виділяти в предметах їх просторові характеристики – 

висоту, довжину, ширину - і співвідносити предмети між собою за цими 

характеристиками. 

При цьому у більшості дітей проявляється великий інтерес до 

процесу створення об'єктів, він стає більш цілеспрямованим і тривалим. Це 

говорить про зародження у дітей конструювання як діяльності. До п'яти 

років діти вже здатні замислити досить просту конструкцію, назвати її і 

практично створити. 

Методика організації занять з дітьми старшого дошкільного віку. 

Спочатку краще використовувати вже знайомі дітям конструктори, і 

насамперед базові набори, а тематичні - тільки як додатковий матеріал. 

Якісні зміни, що відбуваються в діяльності п'ятирічних дітей, 

дозволяють надалі ставити перед ними проблемні завдання, спрямовані на 

розвиток уяви і творчості. Для занять дітей доцільно ділити на підгрупи (по 

5-6 дітей у кожній). 

Так, на першому занятті цього етапу навчання кожної дитини дають 

Г-подібну фігуру, зроблену з деталей конструктора, і кажуть: «Це - 

недобудована конструкція чогось. Я почала будувати, а ви відгадайте, що я 

хотіла зробити, і добудуйте. Але перш ніж почати конструювати, скажіть 

мені на вушко, що ви будете робити ». Діти спочатку розглядають фігуру, 

перевертають її, іноді по кілька разів; деякі з них беруть інші більш дрібні 

деталі і приставляють до неї і т.д. І тільки після такого «практичного» 

обдумування (а вихователю важливо не квапити дітей з відповіддю) 

називають те, що, на їхню думку, почав робити вихователь. І далі, шляхом 

добудовування заданої основи, діти створюють різні, як правило, 

структурно прості конструкції: літак, лавку, будиночок і т.п. Вихователь 

схвалює дитячі рішення, а потім каже, що вона почала робити і не літак, і 

не лавку, а щось інше. Це викликає у дітей здивування. Вихователь 

пропонує подумати, що ж це могло бути. Діти починають або 

перебудовувати свою модель, видозмінювати її, або розбирати і 

конструювати заново. В результаті діти на одній Г-подібної основі можуть 

створити кілька різних конструкцій. 

На наступних заняттях в якості основи недобудованої конструкції 

можна давати інші фігури: Т- і П-подібні, а також довгий тонкий і короткий 
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товстий бруски, складені з декількох деталей конструктора. Завдання 

повторюються. 

Уже на другому занятті діти діють більш впевнено, а деякі з них 

пропонують відразу 2-3 варіанти конструкції. При цьому задана фігура 

залишається основою, яку діти доповнюють для отримання нової 

конструкції. Інакше кажучи, діти освоюють спосіб «опредмечування» 

основи як спосіб побудови образу майбутньої конструкції. 

До четвертого заняття діти починають використовувати задану 

фігуру не тільки як основу, але і як деталь нової конструкції. Наприклад, 

довгий брусок - це труба великого пароплава або стовп, на якому 

тримаються каруселі, і т.п. Це говорить про те, що задум (образ) будується 

способом «включення» заданої фігури не в якості основи, як було раніше, а 

як елемента загальної конструкції. А це - показник більш високого рівня 

розвитку уяви, творчості (після 5 років). 

Зауважимо, що в цей же час діти починають освоювати 

конструювання з природного матеріалу і будувати художні образи цими ж 

способами. Отриманий дітьми досвід, безумовно, допомагає їм при 

творчому вирішенні завдань на добудовування фігури з деталей 

конструктора. Інакше кажучи, способи побудови образу стають 

узагальненими, і діти користуються ними самостійно в будь-якому вигляді 

конструювання. 

На останньому занятті з цієї серії дітям можна дати всі вже знайомі 

їм основи і запропонувати вибрати загальну тему (наприклад: зоопарк, 

аеродром, місто тощо) та створити свої конструкції відповідно до теми. 

А далі дітям (ближче до 6 років) можна пропонувати конструювання 

за умовами: побудувати міст для пішоходів через певну річку; 

багатоповерховий на два під‘їзди житловий будинок; вулицю з 

двостороннім рухом і світлофором; зробити підйомний кран з кабіною для 

шофера і т.п. 

На наступному етапі діти можуть конструювати за задумом: вони 

самі придумують тему, самі відбирають матеріал, домовляються, хто що 

буде робити, і т.п. 

Для сюжетного колективного конструювання важливо створювати 

необхідні умови: вибрати разом з дітьми місце (килим, кілька складених 

столів тощо), забезпечити великими пластинами-підставками та 

додатковими тематичними наборами «LEGO DACTA» типу «Міський 

транспорт», «Люди світу» , «Домашні тварини» та ін. 
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ВИСНОВКИ 

 

Дошкільний вік – початковий етап становлення особистості. У цей 

період закладається: розвиток здібностей до конструювання який активізує 

розумові процеси дитини, народжує інтерес до творчого вирішення 

завдань, винахідливості і самостійності, ініціативності, прагнення до 

пошуку нового й оригінального. Творча діяльність завжди приваблива для 

дитини і змушує її думати, оскільки пов'язана зі створенням чогось нового, 

відкриттям нового знання або своїх нових можливостей. 

ЛЕГО – конструювання, як і інші види діяльності сприяє розвитку не 

тільки дрібної моторики, а й розвитку мовної активності у дошкільнят. 

Особливість конструктивної діяльності полягає в тому, що вона, як і гра, 

відповідає інтересам і потребам дитини дошкільного віку. Вона дає 

можливість діяти з геометричними тілами, на практиці пізнавати їх колір, 

форму, величину, засвоювати правильні назви деталей, удосконалювати 

сприйняття просторових відносин. Ігрова форма занять сприяє розвитку у 

дітей пізнавального інтересу, дозволяє вберегти від зайвого дидактизму, 

стомлення, активізує часту зміну позицій. 

Працюючи з конструктором, можна будувати моделі і при цьому 

навчатися, граючи і отримуючи задоволення. Коли придумуєш моделі сам, 

відчуваєш себе професійним інженером, механіком, будівельником або 

великим конструктором. І це здорово! Це дає повну свободу дій. Робота є 

жвавою і цікавою і відкриває абсолютно нові перспективи, де немає меж 

фантазії. 

ЛЕГО допомагає дітям втілювати в життя свої задумки, будувати і 

фантазувати, захоплено працювати і бачити кінцевий результат своєї 

роботи. 

Конструювання сприяє розвитку мислення, спритності, а також 

інтелекту, уяви та творчих задатків. Сприяє формуванню таких якостей, як 

уміння концентруватися, здатність співробітничати з партнером, і 

найголовніше - почуття впевненості в собі. Якщо з дитинства прагнути до 

пізнання - це перейде в уміння вчитися конструювання направлено і 

сприймати нове з великим інтересом. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток 1 

Ігри-завдання 

Де цеглинка? 

Діти вчаться: просторово мислити, співпрацювати, застосовувати 

раніше вивчене. 

Основні завдання: 

1) Педагог пропонує кожній дитині взяти по 6 цеглинок різних 

кольорів. Діти з‘єднують цеглинки будь-яким способом і заповнюють 

заздалегідь підготовлені педагогом картки. 

Наприклад: 

1. цеглинка знаходиться над - 

2. цеглинка знаходиться під - 

3. цеглинка знаходиться праворуч від - 

4. цеглинка знаходиться за - 

5. цеглинка знаходиться між та - 

2) Після виконання завдання діти обмінюються заповненими 

картками та конструкціями та перевіряють один одного. 

1. Розвиток мовлення 

Матеріали: цеглинки  LEGO DUPLO різних кольорів та форм у 

достатній кількості, кольорові зображення овочів, аркуші паперу формату 

А4 коричневого чи зеленого кольору. 

Лексична тема «Овочі». 

Вправа 1 

Цеглинки розкладають у довільному порядку та вільному доступі 

перед дітьми. 

Запитання та завдання дітям: 

Які овочі ви знаєте? 

Знайдіть цеглинку, схожу на огірок (помідор, 

моркву…). 

Які ще овочі можуть бути такого само кольору, як 

помаранчева цеглинка? 

Цеглинки яких кольорів у вас залишились? Чи існують овочі білого 

кольору? Які? А коричневого? 

Чи існують овочі блакитного кольору? А що буває блакитним? 

Вправа 2 

Педагог пропонує дітям: «Посадімо з вами город. Візьмемо грядку 

(аркуш паперу) та посередині посадимо помаранчеву моркву. Вгорі над 

морквою посадимо огірочки. Якого вони кольору? А який червоний овоч 

ми можемо посадити внизу грядки? Місце для біленького часнику та 

коричневої картоплі ви можете обрати самі. Де ви посадили часник? А 

картоплю?» (Педагог промовляє та показує порядок розташування 

цеглинок відповідного кольору.) 
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Вправа 3 

Завдання для роботи в парах: оберіть цеглинки однакового кольору. 

На які овочі вони схожі кольором? Чому ви обрали саме такий колір? 

Вправа 4  

Гра «Яка цеглинка зникла?» 

Педагог запитує: «Що ми можемо 

приготувати з овочів? Я хотіла 

приготувати борщ та салат, але якихось 

овочів бракує!» Педагог виставляє 

цеглинки та промовляє: червоні томати, 

помаранчева морква, зелений огірочок, 

білий часничок та коричнева картопля. 

Діти заплющують очі, педагог ховає одну 

з цеглинок, діти відгадують, якої саме 

цеглинки -  овоча бракує. 

Вправа 5 

Щоб зібрати цеглинки після 

завершення заняття можна запропонувати 

дітям привезти всі овочі до овочесховища (коробки, у якій зберігається 

конструктор). 

Гра ”Що зайве?” 

Перед дітьми на столі стоїть п‘ять башточок. 

- Яка башточка зайва? 

- Чому зайва ця башточка? 

- Чим ці башточки схожі? 

- Чим вони відрізняються? 

Гра повторюється ще раз з новими 

спорудами. 

Гра” Веселі геометричні фігурки 

DUPLO” 

- Побудуйте будь – ласка квадрат. 

- Скільки цеглинок ви використали 

будуючи квадрат? 

- Що потрібно зробити для того, 

щоб квадрат перетворити на 

прямокутник? 

- Побудуйте трикутник. 

- Перетворіть трикутник на ромб. 

- Побудуйте круг.( Його не можливо побудувати, в нього не має кутів 

і сторін) 
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Додадок 2 

 

Навчання грамоти 

Завдання 

1. Визнач та покажи за допомогою цеглинок кількість звуків у слові. 

2. Визнач та покажи за допомогою цеглинок кількість складів у слові. 

3. Візьми стільки цеглинок, скільки складів у слові. 

4. Визнач та покажи за допомогою цеглинок кількість слів у реченні. 

5. Якщо почуєш звук [р], то підійми червону цеглинку, а звук [л] - 

зелену. 

6. Виклади з цеглинок літеру... 

3. Вправи для розвитку орієнтування у просторі 

1. Постав цеглинку на праву (ліву) руку, підніми цеглинку догори. 

2. Поклади цеглинку посередині аркуша; праворуч; ліворуч; угорі; 

внизу аркуша. (Цю вправу можна обіграти: розташування цеглинок 

пов’язати із садінням городу, розташуванням зірок у небі, слідами тварин, 

будь-чим, що зацікавить дитину.) 

3. Створи із цеглинок картину на аркуші. 

4. Побудуй будиночок для тваринок. 

Педагог пропонує дитині взяти базову пластину для LEGO 

(наприклад, 8 ? 8). 

Інструкція. Ліворуч по краю пластини постав два прямокутники 

зеленого кольору, праворуч ― два прямокутники синього кольору, позаду 

― два квадрати жовтого кольору. Зверху постав таку само пластину. На 

першому поверсі житиме мишка. На другому поверсі - лисичка. 
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4. Формування фонематичного сприйняття 

1. «Повтори ритм». Відстукування ритму цеглинками. 

2. Вправа для дихання «Повітряні перегони». За допомогою дихання 

перемістити цеглинку з одного кінця столу до іншого (можна виконувати 

цю вправу на швидкість). 

Записуємо у парах 

Діти об‘єднуються у пари/групи і об‘єднують свої цеглинки, після чого 

разом складають слова зі своїх наборів літер. 

Запитання до дітей 

 Скільки слів у вас вийшло? Це більше чи менше, порівняно з тим, 

коли ви працювали по одному? 

 Чому слів вийшло більше, адже літери не змінилися, порівняно з 

першим разом? 

 Скільки літер у вашому найдовшому слові? Яке це слово? 

 Яке слово найкоротше? 

 Чи є серед ваших слів імена/ назви шкільного приладдя/ назви 

овочів/фруктів/тварин тощо? 
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Додадок 3 

 

Фізкультхвилинки з LEGO 

Руханка 

Діти беруть одну 

цеглинку. 

1. Знайди дитину з 

цеглинкою такого саме кольору, 

як у тебе, і стань поруч із нею. 

2. «Сині», поміняйтеся 

місцями із «жовтими», а «зелені» 

— із «червоними». 

Діти беруть кілька 

цеглинок. 

3. Підійміть руку вгору із 

зеленою (червоною, …) цеглинкою! 

4. Хто швидше перенесе та збере цеглинки? 

Самомасаж рук «Гусінь» 

На маленьке деревце 

Вгору гусінька повзла. 

Гілочки всі проповзала, 

І листочки не минала… 

Потім раптом покотилась, 

Завертілась, закрутилась, 

Застрибала, заскакала, 

Вниз упала і пропала! 

(Беруть одну цеглинку (2 ? 2), 

проводять штирями по тильній стороні 

долоні спочатку однієї руки, потім 

другої.) 

(Проводять штирями по кожному 

пальчику спочатку однієї руки, потім 

другої.) 

(Крутять цеглинку між долонями по 

колу.) 

(Підкидають цеглинку догори.) 

(Міцно затискають цеглин 

1. Гра «Веселі цеглинки». 

Діти сидять на колінах колом, перед 

кожним – цеглинка. Роблять рухи пальчиками 

по цеглинці. 

Пальчик, пальчик, тук, тук, тук,  

По цеглиночкі тук-тук, 

Плесі, плесі, раз, два, три, 

Ти цеглиночку бери. 

Її другу передай, 

Гру спочатку починай. 

Грають дві, три команди. Діти стоять у 

колі (два, три кола). Посередині кола – 

цеглинка. 

 

 

Колом рівним колом Очі міцно закривай, 
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З друзями гуляєм, Будуть чесними малята,  

І колір цеглинки, І не будуть підглядати 
Ми запам`ятаєм.  А тепер часу не гай, 

Зупинись, присідай, І свій колір відгадай. 

 

Виграє та команда, яка перша зробила коло навколо своєї цеглинки. 

 

2. Масаж: 

Діти сидять колом на колінах, в руках у кожного по дві цеглинки. 

Роблять масаж один одному цеглинками, промовляючи:  

Від хвоста і аж до вушка 

В зебри смужка, смужка, смужка. 

Не горошки, не клітинки 

Не малюнок на всю спинку. 

Тільки смужка, смужка, смужка 

Від хвоста і аж до вушка. 
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Додаток4 

Математичні завдання 

 

Сенсорика. 

Ми цеглинки в руки взяли 

Едем з ними грати 

І яскраві кольори  

Весело вивчати. 

(пальчиком показують цеглинку і називають її колір). 

3. Математика: «Веселий рахунок». 

(діти тримають в руках дві цеглинки). 

Нам цеглинки помагають 

Рахувати всіх навчають 

Один, два… (діти стукають) 

Художники 

Діти вчаться: Уявляти і творчо мислити, вигадувати та описувати, 

експериментувати, генерувати оригінальні ідеї. 

Основні завдання 

1. Діти розкладають цеглинки на 

аркуші паперу. 

2. Використовуючи олівці, 

фломастери, фарби діти 

Домальовують до цеглинок різні 

деталі, перетворюючи їх на частину 

малюнка. 

Запитання до дітей 

• На що перетворилась ваша 

зелена/жовта/червона цеглинка? 

• За допомогою чого ви перетворили вашу цеглинку? Що ви 

додали до цеглинки, щоб перетворити її? 

• Чи є у нас схожі малюнки? 

• На що ще ви хотіли б перетворити вашу цеглинку? 

Театр тіней 

1. Діти розкладають на аркуші паперу цеглинки або будують з 

цеглинок фігуру та розміщують її так, щоб тінь від неї падала на аркуш 

паперу. 

2. Дитина обводить тінь від цеглинки або фігури та перетворює її 

на те, що підкаже фантазія. 

Запитання до дітей 

• На що перетворилася тінь вашої цеглинки/фігури? 

• Чим би ще могла бути ця тінь? 

• Коли ми можемо побачити тінь? 

• Коли вона більша/менша? 

Умілі рибалки 
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Діти вчаться: Працювати в команді, вирішувати 

проблемні питання, мислити критично, логічно 

обґрунтовувати свою точку зору. 

Основні завдання 

Розпочніть це завдання 

з обговорення того, що діти знають про рибальство, 

для чого воно потрібне, чим можна ловити рибу, які 

бувають вудки. (Можна використати малюнки/зображення 

тощо) 

1. Діти об‘єднуються у групи по 

4-6 осіб. Дітям необхідно спільно зі своїх цеглинок побудувати 

вудочку. Для виконання завдання їм також пропонуються додаткові 

матеріали – стрічки, нитки, шнурки тощо. Діти будують вудочку, щоб 

піймати «рибу» («рибою» може бути будь-що,як от фігурка рибки, зошит, 

пенал тощо) 

2. Дітям надається час для обговорення і планування можливості 

побудувати вудочку, яка могла б утримати вагу «риби». 

3. Під час будівництва педагог інформує дітей про кількість часу, що 

залишився. 

4. Діти перевіряють міцність своїх вудочок, «ловлячи» рибу. 

Запитання до дітей 

• Завдяки чому рибка тримається на вашій вудочці? 

• Що трапиться, якщо на вашу вудочку впіймається важча риба? 

• Яка вудочка змогла витримати найважчу рибину? Завдяки чому? 

Рибалка та рибка 

Діти у групах будують не тільки вудочку, а й рибку, яка на неї має 

впійматися. 

Запитання до дітей 

• У якої групи впіймалася найважча рибка? Як це визначити? 

• Які історії чи казки про рибку ви можете пригадати? 

Неіснуюча тварина 

Діти вчаться: Працювати в парах, 

командах, домовлятися, шукати спільне рішення, 

відстоювати свої ідеї, доповнювати один одного 

під час практичної діяльності і під час 

презентації. 

Основні завдання 

1. Діти об‘єднуються в пари. 

2. Діти отримують завдання, не 

розмовляючи створити 

(збудувати) неіснуючу істоту, 

використовуючи 2 набори цеглинок та підготувати невелику розповідь про 

неї. 

Запитання до дітей 

• Як вдалося створити таку істоту? 
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• Що було найважчим? 

• Що ще можна створити в парі? 

Цікава історія 

• Дітям пропонують об‘єднатись у команди і придумати спільну 

історію, героями якої будуть створені ними в парах неіснуючі істоти, та 

презентувати її. 

Створи-домалюй! 

Діти вчаться: Творчо мислити, експериментувати, працювати 

самостійно і в групі, домовлятися, поважати думку інших. 

Основні завдання 

1. Діти створюють будь-яку фігуру за 

заданою темою (тварини, рослини, будівлі 

тощо). 

2. Далі діти прикладають створену 

модель на аркуш формату А4 і обводять її. 

3. Педагог пропонує домалювати 

олівцями чи фломастерами деталі/частини тіла. 

4. Діти презентують свою роботу. 

Запитання до дітей 

• Чому ви вирішили створити саме цю тварину (рослину, будівлю)? 

• Що було найцікавішим під час виконання цієї вправи? 

Бюро дизайнерів 

1. Діти об‘єднуються в пари / команди і створюють великі 

споруди або декілька споруд з цеглинок. 

2. Обводять контур створених моделей 

на аркуші більшого формату. 

3. Діти об‘єднують обведені моделі у 

єдиний сюжет, домальовуючи необхідні деталі, 

об‘єкти. 

Запитання до дітей 

• Що створила ваша команда? 

• Як були розподілені ролі? 

• Що незвичайного є на вашому 

малюнку? 

• Запропонувати дітям поставити 

питання один одному та познайомитись з 

роботами інших команд. 

Збудуй не скріплюючи 

Діти вчаться: Творчо мислити, експериментувати, працювати 

самостійно і в групі,домовлятися. 

Основні завдання 

Діти отримують завдання збудувати будівлю/тварину/ транспорт 

тощо, не скріплюючи цеглинок. 

Запитання до дітей 

• Як ви змогли об`єднати цеглинки в одну модель не 
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скріплюючи? 

• Яку ще модель можна створити таким способом? 

Будуємо разом 

Запропонувати об`єднатися в пари/команди, створити спільну 

споруду та презентувати її. 

Запитання до дітей 

• Як було легше будувати самостійно чи в парі/команді? Чому? 

• Якими словами можна 

описати вашу модель? 

• Чи могла б ваша модель 

тварини бути героєм казки чи 

мультфільму? Якого саме? 

• Чи була б потрібна ваша 

споруда на вашій вулиці? Чому? 

• Чи є у інших команд 

моделі схожі на вашу? Якщо є, 

то чим саме? 

Однакові-різні 

Діти вчаться: Співпрацювати в команді, бути ініціативними, бути 

уважними і не відволікатися. 

Основні завдання 

1. Діти об‘єднуються у групи по 6-8 осіб. 

2. Кожна дитина зі своїх цеглинок 

будує будь-які фігурки, але при цьому група 

має домовитись, щоб дві фігурки були 

однакові. 

3. Коли всі фігурки побудовані, 

команда виставляє їх на одній площині та 

пропонує іншій команді знайти однакові 

фігурки. 

Запитання до дітей 

• Як визначити чи однакові фігурки? 

• Що було цікавого у цьому завданні? Що було складно? І в чому 

виникли труднощі? 

• Чи є серед побудованих фігур ті, які відрізняються розташуванням 

однієї цеглинки; у яких нижні дві цеглинки однакового кольору; у яких 

верхні цеглинки однакові? 

Чого не вистачає? 

Педагог у одній з фігур забирає одну цеглинку та пропонує відгадати, 

якої саме цеглинки не вистачає. 

Запитання до дітей 

• Як ви дізналися, що саме цієї цеглинки не вистачає? 

• А які ще завдання можете запропонувати ви? 
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Домовляємося, міняємо, збираємо 

Діти вчаться: Асоціативно мислити, комунікувати один з одним, 

вирізняти головне, домовлятися. 

Основні завдання 

Діти отримують завдання зібрати цеглинки одного уподобаного 

кольору при цьому вони мають рухатись по кімнаті, підходити один до 

одного, домовлятися, обмінюватися цеглинками. 

Запитання до дітей 

• Скільки вам вдалося зібрати цеглинок? 

• Як вам вдалося зібрати цеглинки свого кольору? 

• Що було найскладнішим/ найцікавішим/ найнесподіванішим? 

Комерсанти 

1. Діти об‘єднуються в групи/ 

команди за кольорами цеглинок. 

2. Педагог пропонує дітям 

уявити себе виробниками певного товару 

відповідно до теми (овочі, фрукти, 

коштовне каміння, одяг тощо) та спільно в 

команді побудувати товар, який вони 

продають. 

3. Дітям пропонується створити 

рекламу власного товару і розказати про 

нього так, щоб інші команди захотіли 

його придбати 5–10. 

Цікаві числа 

1. Діти, працюючи в парах, викладають за допомогою цеглинок 

власні числа, називають та записують в зошит. Як варіант можна провести 

змагання, в якому за відведений час діти записують та називають 

найбільшу кількість чисел. 

2. Педагог пропонує дітям вирішити приклади і викласти 

відповіді за допомогою цеглинок відповідно до схеми. 

3. За допомогою 4/5/6 цеглинок педагог пропонує дітям викласти 

якомога більшу кількість варіантів чисел та записати їх у зошит. 

Математичний ланцюжок 

Діти вчаться: Математичній грамотності, співпрацювати в команді, 

застосовувати раніше вивчене, швидко реагувати, виконуючи проблемне 

завдання. 

Основні завдання 

1. Дитина об‘єднує шість цеглинок у дві групи - холодні і теплі 

кольори. Цеглинкам теплих кольорів присвоюють знак «+», холодних – 

знак «-». За кожною цеглинкою закріплюється своя цифра. Наприклад, 

червона = 1, помаранчева = 2, жовта = 3, зелена = 4, блакитна = 5, синя = 6 

(знаки і цифри можуть бути будь-якими) по одній цеглинці і ведуть лічбу, 

відповідно до умов. Потрібно використати всі свої цеглинки. 

Запитання до дітей 
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• Навіщо людині вміння додавати і віднімати? 

• Де в житті людині стануть у нагоді математичні вміння? 

• Що було б, якби люди не вміли рахувати? 

Математика і Я 

Педагог пропонує дітям викласти математичний ланцюжок, 

використовуючи потрібні цеглинки, для того щоб отримати свій вік, 

кількість членів родини, днів тижня, місяців у навчальному році тощо. 

Запитання до дітей 

• Педагог пропонує дітям заплющити очі і пригадати, які 

цеглинки вони використали для того, щоб виконати завдання? 

Математичні каруселі 

Діти стоять у колі. Кожна дитина ставить перед собою синю 

цеглинку, решту цеглинок тримає в руках. За командою 

«СТАРТ» діти починають рухатись по колу за годинниковою 

стрілкою, коли дитина підходить чи підбігає до своєї цеглинки, вона 

ставить зверху на синю цеглинку будь-яку зі своїх цеглинок і продовжує 

рахунок (до попереднього числа додає або віднімає наступне). 

Далі діти за командою «СТАРТ» рухаються в іншому напрямку, 

проти годинникової стрілки. Гра закінчується, коли діти використовують 

всі свої цеглинки. 

 

Запитання до дітей 

• Чому ви отримали різні відповіді? 

• Як треба грати в цю гру, щоб у кінці всі відповіді були 

однаковими? 

Порахуємо та побудуємо 

Діти вчаться:Математичної 

грамотності, застосовувати на практиці 

отриманий досвід та знання, працювати в 

команді для вирішення спільного завдання. 

Основні завдання 

1. Починають гру з однієї цеглинки 

на столі. 

2. Педагог пропонує дітям 

об‘єднатися в пари/команди і називає 

вирази, наприклад: 40:5, 90-86, 2х4, 25-19, 

(25:5)-2 тощо. 

3. Число-відповідь на задані вирази — означає кількість штирів, які 

дитина повинна накрити, щоб поставити наступну цеглинку в башту. 

4. Взаємоперевірка. 

Запитання до дітей 

• Чи складно вам було працювати в парі/команді? Чому? 

• Чи складне було завдання? Який вираз був найскладніший/ 
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найлегший? Чому? 

• Чи впевнені ви, що всі штирі накрили правильно? Як це можна 

перевірити? 

• Яка група може збудувати найвищу вежу? 

Порахуємо та пофантазуємо 

1. Діти виконують це ж завдання. 

2. Коли башта вже зведена, діти фантазують на що вона схожа, що 

нагадує їм ця споруда. 

Запитання до дітей 

1. На що схожа ваша башта, що вона вам нагадує? 

2. Чи стійка ваша башта? Як можна це перевірити? 

3. Як будувати башту, щоб вона була стійкою? 

Прямі, криві, ламані лінії 

Діти вчаться: Розрізняти поняття «пряма», «точка», спостерігати, 

аналізувати, працювати з однолітками на результат, вирішувати проблемні 

завдання, керувати своїми емоціями. 

Основні завдання 

1. Діти разом з педагогом згадують, що вони знають про точку, 

лінію, які бувають лінії: прямі (горизонтальні, вертикальні, похилі), криві 

та ламані. 

2. Діти самостійно малюють пряму та криву лінії. 

3. Потім у парах або малих групах викладають за допомогою 

цеглинок прямі (горизонтальні, вертикальні) та криві лінії. 

Запитання до дітей 

• Де ми в житті «зустрічаємо» 

точку? 

• Чи можна намалювати лінію без точок? 

• Скільки прямих ліній можна провести через одну точку? 

• За допомогою чого можна намалювати пряму лінію? 

• Де в житті ми «зустрічаємо» 

пряму лінію? 

• Чому лінія називається ламаною? 

• Де «зустрічається» ламана лінія? 

• Чи можна з цеглинок викласти пряму 

(вертикальну, горизонтальну)/криву/ламану лінію? 

Лінії в нашому житті 

1. Діти об‘єднуються у команди. Педагог пропонує дітям в 

командах якомога швидше побудувати пряму, криву та ламану лінію. 

2. Команди називають, де в класній кімнаті бачили прямі, криві, 

ламані лінії. 

Запитання до дітей 

• Чи складно вам було побудувати лінію в команді? Чому? 

• Яких ліній в класній кімнаті діти побачили найбільше/ 

найменше? 
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Додаток 5 

Вправи для розвитку емоційно – вольової сфери. 

 

Цеглинки з характером 

Діти вчаться: Розрізняти риси характеру, 

спостерігати, аналізувати і відмічати свої риси 

характеру і людей навколо, висловлювати свою думку і 

логічно обґрунтувати її, розвивати емоційний інтелект. 

Основні завдання 

1. Діти пригадують самі або за допомогою дорослого (згадуючи 

казкових або 

літературних героїв, відомих людей) риси характеру людини. 

2. Діти співвідносять колір цеглинок з рисами характеру. 

3. Діти створюють з цеглинок модель рис характеру улюбленого 

героя. 

Запитання до дітей 

• Поясніть, чому саме такий колір цеглинки означає таку рису 

характеру героя? 

• Які риси характеру вашого героя ви хотіли б мати? 

• Що для цього треба зробити? 

Складаємо модель характеру 

1. Виконати кроки 1-2 з переліку основних завдань. 

2. Педагог пропонує дітям скласти модель характеру друга. 

3. Діти розповідають про модель характеру один одному. 

Запитання до дітей 

 Які риси характеру вашого друга подобаються вам найбільше і 

чому? 

 Чи є у когось із членів вашої родини такі ж риси характеру як у 

вашого друга? 

Кольорові мешканці 

Діти вчаться: Утримувати в 

пам‘яті інформацію, швидко 

реагувати на виклики, 

зосереджуватись, мислити 

креативно, висловлюватись 

відповідно до ситуації. 

Основні завдання 

1. Діти розкладають у лінію шість різнокольорових аркушів 

паперу. Кожен аркуш паперу є уявним будинком. 

2. Педагог пропонує дітям «розселити кольорових мешканців» — 

розкласти цеглинки відповідно до умови: в крайньому будинку справа 

мешкає жовта цеглинка, в другому будинку зліва живе червона цеглинка, її 

сусідка справа синя цеглинка, а зліва блакитна, сусідка жовтої цеглинки — 

це не зелена цеглинка. 

3. Дитина називає зліва направо спочатку колір будинку, а потім 
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колір мешканця, тоді називає в зворотному порядку (справа наліво) 

спочатку колір мешканця, а потім — колір будинку. 

4. Спочатку дітям пропонується вправа з двома цеглинками. 

Запитання до дітей 

• Закрийте очі і згадайте кольори будинків зліва направо? 

• Закрийте очі і згадайте кольори будинків справа наліво? 

• Закрийте очі і згадайте кольори мешканців зліва направо? 

• Закрийте очі і згадайте кольори мешканців справа наліво? 

Святкуємо разом 

1. Педагог пропонує дітям уявити, що у червоної цеглинки сьогодні 

свято і вона запросила всіх сусідів до 

себе на гостини. Діти розміщують шість 

цеглинок на одному аркуші біля червоної 

цеглинки. 

Запитання до дітей 

• Як ви думаєте, з якої нагоди 

сьогодні свято у цеглинки? (спонукати 

дітей мислити креативно, придумати 

оригінальні свята, наприклад, день 

червоного кольору) 

• Що потрібно для веселого свята? 

• Згадайте, з якої нагоди і до кого ви ходили в гості? 

2. Після святкування педагог пропонує дітям повернути всіх 

мешканців до власних будинків, тобто розмістити цеглинки на кольорових 

аркушах паперу відповідно початкових умов. 

Відповідаємо цеглинками 

Діти вчаться: Слухати і відповідати на запитання, швидко реагувати 

на виклики, використовувати на практиці набуті знання, вміти керувати 

емоціями. 

Основні завдання 

1. Дітям пропонується будь-яка тема (континенти, тварини, рослини, 

частини мови тощо). За кожним поняттям закріплена цеглинка певного 

кольору. Відповідають на запитання діти лише за допомогою цеглинок. 

2. Наприклад: «Водний світ» 

- Якщо дитина чує назву річки, вона піднімає правою рукою синю 

цеглинку. 

Педагог називає будь-які назви, 

дітям потрібно реагувати тільки на назву 

річки в зазначений спосіб. Наприклад, 

Боржомі, Дніпро, леопард, Амазонка 

тощо) 

- Якщо дитина чує назву озера, 

вона піднімає лівою рукою блакитну 

цеглинку. (Педагог називає будь-які назви, 

дітям потрібно реагувати тільки на назву озера в зазначений спосіб). 
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3. Педагог поступово ускладнює вправу, пропонуючи дітям не лише 

назви річок та озер, а й назви морів, океанів, водоспадів. 

Запитання до дітей 

• Які назви річок і озер ви чули? 

• Які назви ви чули вперше? 

• Які озера і річки ви знаєте в Україні і за її межами? 

 

Називаємо по черзі 

1. Діти у команді будують вежу, ставлячи по черзі цеглинки. При 

цьому додаючи цеглинку дитина називає озеро, річку, море, водоспад. 

2. Якщо дитина за 5 секунд не згадує назву — вона пропускає хід. 

Виграє та команда, яка за відведений час збудує найвищу вежу, згадавши 

найбільше назв. 

Запитання до дітей 

• Скільки цеглинок ви використали, скільки не використали і 

чому? 

• Згадайте, які назви сказав ваш сусід зліва/справа? 

Кольорові завдання 

Діти вчаться: Утримувати інформацію у пам‘яті, бути уважними і не 

відволікатися, бути фізично активними. 

Основні завдання 

1. Діти обирають двох ведучих, один з яких повертається спиною 

до інших гравців, а другий – обличчям. 

2. Кожен гравець бере 

собі одну цеглинку будь-якого 

кольору. 

3. Ведучий, який стоїть 

обличчям до гравців, бере усі шість 

цеглинок та, показуючи по одній 

гравцям, запитує у другого 

ведучого: 

«Що зробити цьому 

кольору?» 

(присісти/пострибати/заспівати/ 

розповісти вірш). 

4. Коли усі кольори 

отримали завдання, обидва ведучі 

повертаються до гравців та по черзі піднімають один з шести кольорів, а 

учасники, які мають такий колір, виконують завдання. 

Запитання до дітей 

• Яке завдання отримала зелена/ жовта/червона цеглинка? 

• Який колір виконував присідання/ підскоки/співав пісню? 

• Яке завдання виконувала найбільша кількість гравців? 

• Які ще завдання ви можете запропонувати? 
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Кольорові фанти 

1. Діти та педагог разом 

розподіляють завдання для кожного 

кольору: жовті – розповідають вірш, 

червоні – записують п‘ять 

прикметників, сині – розв‘язують 

приклади тощо. 

2. Кожен гравець бере собі 

одну цеглинку з чарівного мішечка. 

3. Коли усі кольори 

отримали завдання, розпочинається 

відлік часу на їх виконання (3-5 хв). 

Запитання до дітей 

 Яке завдання було виконано найшвидше? Чому? 

 Які ще завдання ви можете запропонувати? 

 

Склади слова 

Діти вчаться:Співпрацювати в команді,вирішувати проблемні завдання, 

проявляти ініціативність. 

Основні завдання 

1. Кожній цеглинці призначається своя літера, фломастером можна 

написати її на цеглинці. 

2. Педагог пропонує дітям скласти якомога більше слів з 

запропонованих літер та записати їх. Під час роботи педагог інформує 

дітей про кількість часу, що залишився. 

Запитання до дітей 

 Скільки слів у кого вийшло? 

 У кого найбільше? Які це слова? У кого ще є такі слова?
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Додаток 6 

  

Мовні вправи   

Літературні скарбнички 

Діти вчаться:Розуміти художні твори, виділяти основну проблему, 

аналізувати її, пропонувати свій варіант вирішення, письмово, стисло 

викладати думки, розкладати текст на важливі складові, розуміти 

композицію і знаходити літературні прийоми, використані автором, усно і 

письмово висловлювати свої думки. 

Основні завдання 

1. На аркуші паперу діти обводять цеглинки відповідними 

кольорами. Отримані кольорові прямокутники і будуть «скарбничками». 

2. Дітям пропонується згадати літературний твір, який вони 

читали напередодні. Отриману інформацію і знання пропонується 

розкласти по скарбничках: в червону скарбничку записати імена головних 

героїв твору, в жовту — записати, які чарівні, незвичайні речі були 

використані, в зелену — записати основну проблему твору, в синю — який 

варіант вирішення був запропонований автором, в блакитну — записати 

власний варіант вирішення проблеми. 

3. Спочатку дітям пропонується вправа з двома цеглинками-

«скарбничками». 

Запитання до дітей 

• Яка інформація зберігається в ваших літературних 

скарбничках? (діти діляться своїми думками, не дивлячись в написане, а 

використовують цеглинки) 

• Що цікавого могло статися, якби головний герой мав чарівну 

паличку, як у Гаррі Поттера? 

• Що справді може допомогти людині вирішувати проблемні 

ситуації в житті? 

Башта-композиція 

1. Педагог пропонує дітям обрати три будь-які цеглинки і обвести 

їх на аркуші паперу у вигляді башти. 

2. Діти обирають будь - який художній твір і створюють для нього 

башту-сюжет, де нижня цеглинка — це зачин, середня — основна частина, 

верхня — кінцівка. 

Запитання до дітей 

• Які події твору відносяться до зачину, 

які — до основної частини, 

які — до кінцівки? 

зачин 

основна частина 

кінцівка 
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Виростимо речення 

Діти вчаться: Застосовувати отримані знання про речення, частини 

мови; висловлювати думку усно та письмово; самостійно або спільно 

виконувати завдання, домовлятись. 

Основні завдання 

1. Діти можуть виконувати дане завдання самостійно або в малих 

групах. 

2. Починають гру з 1 цеглинки – 1 слова. 

3. Педагог поступово додає по 1 цеглинці, діти вигадують по 1 

слову. 

4. Таким чином, в результаті виходить поширене речення. 

Наприклад: 

Дівчинка. Дівчинка співає. 

Дівчинка співає пісню. Дівчинка співає веселу пісню. 

5. Записати придумане речення. 

Запитання до дітей 

• Із скількох слів складається ваше речення? 

• До яких частин мови вони відносяться? 

• Як відділяються речення одне від одного в усному мовленні та на 

письмі? 

Виростимо речення за допомогою частин мови 

1. Позначити частини мови відповідним кольором цеглинок. 

Наприклад: червона цеглинка 

– дієслово, синя – іменник, зелена – прикметник, жовта – прийменник 

тощо. 

2. Діти виконують це ж завдання, підбираючи слова, що 

позначають частину мови, відповідно кольору цеглинки. 

Запитання до дітей 

• Встановіть зв‘язок слів у реченні. 

• Запишіть схему даного речення. 

Складаємо вирази 

Діти вчаться: Працювати в команді, швидко реагувати, застосовувати 

раніше вивчене, виконувати математичні дії. 

Основні завдання 

1. Кожна дитина на трьох своїх 

цеглинках фломастером пише цифри, а ще на 

трьох – математичні знаки «+», «-» та «=». 

2. З отриманих чисел і знаків кожна дитина складає вирази, 

записує та розв‘язує їх. 

Під час роботи педагог інформує дітей про кількість часу, що 

залишився. 

Запитання до дітей 

• Що вдалось зробити легко, а що було складним? 

• Скільки виразів у вас вийшло? Чи всі їх вдалося розв‘язати? 
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Найдовший вираз 

Діти об‘єднуються усі разом, складають зі своїх цеглинок один 

загальний вираз та розв‘язують його разом. 

Запитання до дітей 

• Що було складно у цьому завданні? Що було цікавим? 

• Які ще завдання ви можете запропонувати5–15 

Рахуємо легко! 

Діти вчаться: Просторово мислити, створювати та обчислювати двох 

та трьох значні вирази  самостійно, в парі, в команді. Розкладати число на 

одиниці, десятки, сотні. 

Основні завдання 

2. Педагог ознайомлює дітей зі схемою розміщення 

цеглинок — чисел в стовпчик, де І рядок — це сотні, ІІ рядок — 

десятки, ІІІ рядок — одиниці. 

3. Педагог називає дітям числа, а діти індивідуально/в парах 

викладають їх з цеглинок відповідно до схеми. 

Розшифруй слово 

Діти вчаться: Математичної грамотності, вирішувати проблемні 

ситуації, зосереджуватися під час виконання ігрових завдань, шукати 

потрібну інформацію, висловлювати свою думку. 

Основні завдання 

1. Кожній з шести цеглинок присвоюється відповідна буква і цифра 

(кожна цифра — відповідь на математичний вираз, кожна буква – частина 

зашифрованого слова). 

2. Дітям пропонується розв‘язати вирази. Наприклад, жовта цеглинка 

+ зелена цеглинка; червона цеглинка + блакитна цеглинка тощо. Отримані 

відповіді діти співвідносять з кольором цеглинки і дізнаються букву. 

3. З отриманих букв скласти слово. 

Запитання до дітей 

• Що означає слово «шифр»? 

• Навіщо були придумані шифри? 

• Згадайте відомі вам мультфільми,  фільми або історії, де герої 

використовують шифри? 

Зашифруй слово 

Діти зашифровують слова за даним принципом. Обмінюються 

створеними власноруч завданнями і розшифровують слова. 

Запитання до дітей 

• Що було складнішим зашифровувати чи розшифровувати 

слова? 

• У чому були складнощі? 


