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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Конструювання – це діяльність, що має моделюючий характер. Засоби 

Lego Education дають змогу дитині моделювати навколишній простір в самих 

істотних рисах і відносинах. Така специфічна спрямованість своєрідно впливає 

на психічний розвиток дітей. 

Метою програми «Lego – конструювання» є формування позитивної 

мотивації до конструктивної діяльності, як активного включення дитини в 

процес гри, створюючи основу формування навчальних навичок. 

Програма «Lego – конструювання» ставить перед педагогами такі завдання: 

формувати у дітей цілісну систему уявлень про навколишній світ (про світ 

людей, природи, речей);  формувати елементарні знання з основ математики, 

фізики, механіки; навчати вихованців основним прийомам та способам 

конструювання різних моделей з деталей конструктора Lego Education; 

формувати загальні вміння – виконувати завдання відповідно до поставленої 

мети; доводити розпочату роботу до кінця, працювати поряд і разом з 

дорослим, з однолітками; планувати діяльність; аналізувати та оцінювати її 

результат; розвивати дрібну моторику, формувати зорову координацію рухів, 

правильну поставу; створювати умови для активного розвитку всіх психічних 

процесів, зокрема конструктивного мислення; репродуктивної та творчої уяви; 

образної, рухової, словесно-логічної пам’яті; збагачувати активний словник 

гуртківців та формувати навички зв’язного мовлення, вербального та 

невербального спілкування; формувати морально-етичні цінності; виховати такі 

базові якості особистості як самостійність, цілеспрямованість, наполегливість, 

креативність. 

Програма гуртка «Lego – конструювання» розрахована на роботу з 



учнями молодшого шкільного віку (6-7 років). Програма передбачає навчання 

дітей в групах початкового рівня протягом 2 років. На опрацювання 

навчального матеріалу відводиться така кількість годин: початковий рівень – 1-

й рік – 144 год, 2-й рік 144 год. (відповідно 4 та 4 год. на тиждень. 

Кількісний склад навчальної групи – 8-10 учнів. 

На початковому рівні першого року навчання вихованці 

ознайомлюються з елементами конструктора, принципами дії та застосування 

простих механізмів, складають моделі за схемою та найпростіші творчі моделі 

без схеми, моделі за зразком для виконання певних дій, опановують навички 

конструювання, ліплення з пластиліну, аплікації, техніку орігамі. 

На основному рівні вихованці вивчають основні джерела. Поряд з 

груповими, колективними формами проводиться індивідуальна робота з 

вихованцями, в тому числі при підготовці до змагань та інших масових заходів. 

Створюються умови для диференціації та індивідуалізації навчання відповідно 

до творчих здібностей, обдарованості, віку. 

На заняттях гуртка використовуються різноманітні методи навчання, 

серед них: пояснювально-ілюстративні (розповідь, пояснення, бесіда, 

демонстрація, досліди та ін.), репродуктивні (відтворювальні) та проблемно-

пошукові (проблемне викладення матеріалу, дослідницькі, частково-пошукові) 

методи навчання. 

Застосовуються різноманітні засоби навчання: наочні посібники, 

роздатковий матеріал, технологічні картки, технічні засоби навчання. 

Програма є орієнтовною. Керівник гуртка може вносити  зміни й  

доповнення у зміст програми, плануючи свою роботу з урахування інтересів 



гуртківців, стану матеріально-технічної бази закладу. 

Розподіл годин за темами – орієнтовний. Теми подані в порядку 

зростання складності матеріалу. Керівник гуртка, враховуючи підготовку дітей, 

може сам визначити, скільки годин потрібно для опанування тієї чи іншої теми і 

внести до програми відповідні корективи. 

Початковий рівень, перший рік навчання 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ Тема 
Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

•  Вступ 2 - 2 

•  Світ Lego. Основні елементи 

конструювання 

2 8 10 

•  Моделювання найпростіших 

тварин 

2 6 8 

•  Конструювання найпростіших 

будівель  

2 8 10 

•  Конструювання іграшок і 

сувенірів 

2 16 18 

•  Моделювання лего мозаїки 2 6 8 

•  Моделювання правил 

дорожнього руху 

2 4 6 

•  Конструювання об’єків 

інфраструктури та інтер’єру 

2 24 26 

•  Конструювання найпростіших 

моделей транспортної техніки 

2 28 30 

•  Моделювання персонажів з 

казок та мультфільмів 

2 12 14 

•  Підготовка робіт до участі у 

змаганнях, виставках, проєктах 

- 10 10 

•  Підсумок - 2 2 

 Разом 20 124 144 

 

 



 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

• Вступ (2 год.)  

Теоретична частина. Ознайомлення з планом роботи гуртка на 

навчальний рік. Правила поведінки в колективі. Зовнішній вигляд вихованців. 

Дотримання правил техніки безпеки. Організаційні питання. 

 

• Світ Lego. Основні елементи конструювання (10 год.) 

Теоретична частина. Знайомство з конструктором. 10 популярних 

колекцій бренду лего-конструкторів. Ознайомлення з деталями Lego, Правила 

роботи з конструктором на занятті. Ознайомлення з кольорами: синім, жовтим, 

червоним, зеленим, чорним, білим; геометричними фігурами: прямокутником, 

квадратом, кругом, трикутником. Ознайомлення вихованців з правилами 

техніки безпеки, видами конструктора, професією «конструктор». Креативне 

шнурування. Інструменти помічники.  

Практична  частина. Швидко знайти потрібну деталь конструктора, 

скріплювати деталі конструктора між собою. Спонтанна гра дітей. З’єднувати 

деталі, користуючись інструкцією. Ігри з друзями. Сконструюй поле для гри 

«Хрестики –нулики» з Lego. Тренажер для шнурування з Lego. Змайструвати 

щипці для гарячої випічки з Lego. Вільна ігрова діяльність гуртківців. Виставка 

виробів. 

 

• Моделювання найпростіших тварин (8 год.) 

Теоретична частина. Дослідники Lego деталей (форма і розмір). Види 

скріплення Lego – деталей різної форми і розміру. Дослідники кольору Lego – 

деталей. 

Практична частина. Збірка прямої змійки з двох і більше кольорів. 

Збірка довгої червоної і короткої жовтої змійки. Збірка прямої змійки одного і 

більше кольорів: деталі компонуються зигзагом (ялинкою). Моделюємо 

домашніх тварин: кішка, собака, кінь, корова, качка та інші. Конструювання за 

задумом різних тварин з декількох кольорів. Сконструювати рибки і вудку з 

деталей Lego, користуючись інструкцією. Вільна ігрова діяльність гуртківців. 



Виставка виробів. 

• Конструювання найпростіших будівель (10 год.) 

Теоретична частина. Поняття про величини: довжину, ширину та 

висоту, навички орієнтування у просторі. Ознайомлення з будівельними 

професіями Дати поняття про інтер’єр. Ознайомлення з професіями дизайнера 

інтер’єру та архітектора, тесляра, столяра. Поняття про житловий будинок та 

призначення його кімнат. Ознайомити з меблями: їх будовою та призначенням. 

Закріплення форми, кольору, скріплення деталей. 

Практична частина. Будуємо різнокольорові башти. Гра «Найшвидший 

і уважний». Конструюємо вузькі ворота і прямий парканчик. Конструюємо 

широкі ворота і високий парканчик. Конструювання будинків в одну деталь та 

чотири стіни, об’ємні. Конструювання драбинки і сходів різної висоти. 

Моделюємо споруди загонів для тварин. Об’єднання виробів домашні тварини 

і будиночок. Конструювання житловий будинок з різними приміщеннями 

(вітальня, спальня кімнати, кухня, ванна кімната, туалет) з конструктора за 

картинкою, за зразком та показом педагога. Конструювання меблів: ліжко, 

диван, стіл, стілець, крісло, книжкова шафа з дверцятами, вішалка для одягу. 

Конструюємо гойдалку. Вільна ігрова діяльність вихованців. Конструювання за 

задумом. Виставка робіт. Проведення змагання по темі «Будинок моєї мрії». 

• Конструювання іграшок і сувенірів (18 год.) 

Теоретична частина Ознайомлення з традиціями святкування свят: 

Новий рік, Різдво, свято Весни, Великдень, День матері, День народження. 

День незалежності. Ознайомлення з правилами поведінки на святі. 

Практична частина. Конструювання стола та ялинки за зразком. 

Сконструювати сніжинку з Lego конструктора. Сконструювати маску на бал. 

Конструювання вази і серветниці. Конструювання гофрувальної машинки з Lego 

для виготовлення гофропаперу на новорічні іграшки, користуючись інструкцією. 

Подарунок для мами: виготовлення квітки з деталей Lego. Конструювання 

великоднього кошика. Сконструювати підставку для писанок з деталей Lego, 

користуючись інструкцією. Виготовлення торта і з деталей Lego. Конструювання 

годинника з деталей Lego. Конструювання підставки (флагшток) для прапора. 



Сконструювати із деталей Lego чарівні пензлики з різними насадами для 

штампування фарбами, користуючись інструкцією. Вільна ігрова діяльність 

гуртківців. Виставка виробів. 

• Конструювання лего-мозаїки (8 год.) 

Теоретична частина. Знайомство з лего-мозаїкою. Розвиваючі ігри з 

використанням конструктора. 

Практична частина. складання мозаїки за схемою (смужки, квітка, 

дерево, кущ, будиночок, серце, метелик). Складання мозаїки за схемою 

(тваринки, комахи, люди, транспорт). Вільна ігрова діяльність гуртківців. 

Конструювання за задумом дітей. Виставка виробів. Конкурс з лего-мозаїки. 

 

• Моделювання правил дорожнього руху (6 год.) 

Теоретична частина. Lego цеглинки кличуть в країну дорожніх знаків. 

Поняття про дорожні знаки. Ознайомлення з професією поліцейського. 

Елементарні поняття про обов’язки пішоходів: «На дорозі не барись, в дві 

сторони дивись». 

Практична частина. Конструювання дороги з перехрестям, зебри, 

проїжджої частини, тротуару, світлофора. Сконструювати машинку з Lego, 

користуючись інструкцією. Конструювання фігури регулювальника на 

перехресті. Вільна ігрова діяльність гуртківців. Виставка виробів. 

 

• Конструювання об'єктів інфраструктури та інтер’єру (26 год.) 

Теоретична частина. Елементарні поняття про інфраструктуру міста: 

служби швидкого реагування, їх символіку та призначення; місця відпочинку та 

дозвілля; міський транспорт. Ознайомлення з професіями людей, що працюють 

у місті. Ознайомити із селом та фермою. Поняття про свійських тварин, сад, 

город та ліс. Ознайомлення дітей з сільськогосподарськими професіями: 

агроном, зоотехнік, ветлікар. 

Практична частина. Конструювати висотні будинки, школи, садочки, 

пожежну частину, лікарні та міліцейський відділок з деталей конструктора Lego 

за картинкою чи інструкцією. Конструювання зоопарку, кафе, театру, парку 



атракціонів, одноповерхового житлового будинку. Конструювати сільський 

будинок із конструктора Lego за картинкою чи інструкцією. Конструювання 

ялинок, дерев, кущів – за зразком; сарай для свійських тварин, ясла для 

годування диких тварин – за показом педагога. Моделювання диких тварин та 

вольєра. Конструювання мостів. Конструювання людей, букв, чисел. 

Конструювання «Моя школа» (підставка для ручок та олівців, терези для 

зважування, щипці для гарячої випічки, соли, парти, шафи), Конструювання 

«Мій двір» (гойдалка, диво-дерево. Кущі. Ялинки). Конструювання «Моє місто» 

(возик для прибирання листя у парках та скверах). Вільна ігрова діяльність 

гуртківців. Конструювання за задумом вихованців. Виставка виробів. 

Проведення конкурсу. Виготовлення проєкту «Станція юних техніків у 

майбутньому». 

 

• Конструювання найпростіших моделей транспортної техніки (30 

год). 

Теоретична частина. Ознайомлення з автомобільним, авіаційним, 

залізничним та судно модельними видами транспорту, їх особливостями та 

призначенням. Ознайомлення з професією шофера, льотчика та машиніста та 

інше. 

Практична частина. Конструювання міського автомобільного 

транспорту (легковий автомобіль, поліцейська машина автобус, тролейбус. 

вантажна машина, фура). Конструювання літака, вертольота, космічних 

кораблів. Конструювання залізниці та потягів. Сконструювати механізм «Хвилі» 

для розгойдування кораблика. Конструювання пристані, яхти, корабля, паруса, 

човна, баржі. Конструювання військової техніки (гармата, машина, танк). Вільна 

ігрова діяльність гуртківців. Виставка виробів. Виготовлення та представлення 

проєкту по темі авіатранспорт, судномоделі, автомоделі, військова техніка. 

 

•  Моделювання персонажів з казок та мультфільмів (14 год).  

Теоретична частина. Ознайомлення з іграшками, які доповнюють 

популярні дитячі мультфільми, казки або розроблені у певній тематиці. 

Вивчення таємниці космосу. Володарі часу.  



Практична частина. Сконструювати підставку для своєї книжки з Lego. 

Пофантазувати і сконструювати із деталей Lego мешканців іншої планети». 

Сконструювати житло індіанців (вігвам). Змоделювати настінний годинник. 

Конструюємо персонажів казок. Моделювання та захист проєкту до улюбленої 

казки, мультфільму. Вільна ігрова діяльність гуртківців. Виставка виробів. 

Змагання (Найбільша кількість персонажів) 

 

 

 

 

• Екскурсії, конкурси, змагання, свята, виставки, проєкти. (10     год). 

Практична частина. Екскурсії на підприємства, виставки та до музеїв. 

Участь у конкурсах. Виставках, змаганнях, проектах. Організація та проведення 

різноманітних масових заходів.  

•  Підсумок. (2 год) 

Практична частина. Презентація власних проєктів. Підведення підсумків робота 

гуртка. Відзначення кращих конструкторів гуртка. 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Вихованці  мають знати:  

• правила організації робочого місця та правила техніки безпеки; 

• назви елементів конструктора; 

• правила роботи з конструктором; 

• основні елементи конструювання; 

• поняття інфраструктури; види будівель (житлові, службові, одноповерхові, 

багатоповерхові); ферму (сад, город та свійських тварин); космос; космічний 

транспорт та космічні станції; 

• поняття про транспорт: автомобільний, залізничний, повітряний , їх особливості 

та призначення; елементарні технічні уявлення; 

• призначення інструкційної картки. 



Вихованці мають вміти: 

• впевнено конструювати з конструктора за уявленням; 

• впевнено конструювати нескладні моделі чи побудови з конструктора за 

інструкцією, за картинкою та за уявленням; 

• конструювати будівлі, транспорт, персонажів, інтер’єр, тварин, рослин 

відповідно до завдань педагога, а також за власним задумом; 

• виявляти бажання вдосконалити свої конструкторські здібності; 

• складати розповідь описового та сюжетного характеру з 6 – 8 речень з опорою 

на наочність та за допомоги педагога для захисту проєкту; 

• впевнено конструювати рухомі механічні моделі за інструкціями до наборів. 

У вихованців повинні бути сформовані компетенції: 

• пізнавальна – оволодіння елементарними уявленнями про елементи 

конструювання; 

• практична – формування елементарних вмінь і навичок роботи з 

конструктором; виготовлення іграшок, найпростіших моделей будівель, 

транспортної техніки, персонажів; 

• творча – набуття просторового та логічного мислення, уяви, фантазії, розвиток 

конструкторських здібностей; 

• соціальна – розвиток позитивних якостей особистості: працелюбність, 

самостійність, наполегливість, працювати в команді. 

Початковий рівень, другий рік навчання  

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ Тема 
Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1. Вступ 1 1 2 

2. Світ Lego. Елементи 

конструювання 

2 8 10 



3. Конструювання тваринного світу 2 6 8 

4. Конструювання вражаючих 

архітектурних див 

2 8 10 

5. Конструювання іграшок і 

сувенірів 

2 14 16 

6. Моделювання лего мозаїки 2 6 8 

7. Моделювання правил 

дорожнього руху 

2 2 4 

8. Конструювання об’єків 

інфраструктури та інтер’єру 

2 26 28 

9. Конструювання моделей 

транспортної техніки 

2 28 30 

10. Моделювання персонажів з 

казок та мультфільмів 

2 14 16 

11. Підготовка робіт до участі у 

змаганнях, виставках, проєктах 

- 10 10 

12. Підсумок - 2 2 

 Разом 20 124 144 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

• Вступ (2 год.)  

Теоретична частина. Ознайомлення з планом роботи гуртка на 

навчальний рік. Правила поведінки в колективі. Зовнішній вигляд вихованців. 

Дотримання правил техніки безпеки на заняттях. Організаційні питання. 

Виявлення інтересів і нахилів дітей. 

Практична частина . Ігри, конкурси, вікторини. 

 

• Світ Lego. Елементи конструювання (10 год.) 

Теоретична частина. Lego – так цікавіше. Розширення знань про 

елементи конструювання.  

Практична частина. Конструювання геометричних фігур. 

Конструювання ребусів з Lego. Конструювання валізи, гойдалки, катапульти з 

Lego. Заплутані лабіринти з Lego. Конструювання полотна для ізонитки з 

деталей Lego, з допомогою інструкції. Вітряк з деталей Lego. Вільна ігрова 

діяльність гуртківців. Виставка виробів. Вікторина «На землі, у небі, на морі». 

 



• Конструювання тваринного світу (8 год.) 

Теоретична частина. Тварини Lego. Розширення знань та уявлень про 

диких, свійських тварин та домашніх улюбленців. 

Практична частина. Конструювати годівничку для диких тварин з 

конструктора типу DUPLO, Education за умовою; конструювати гойдалку для 

папугая за інструкцією. Моделювання та конструювання зоопарку, цирку, 

лісової галявини, ферми, годівнички для птахів, на дні морському. Вільна ігрова 

діяльність гуртківців. Виставка виробів. Проведення змагання на тему «Моя 

улюблена тваринка» 

• Конструювання вражаючих архітектурних див (10 год.) 

Теоретична частина. Поняття про архітектуру та види споруд. 

Розширення уявлень про конструювання різноманітних архітектурних об’єктів.  

Практична частина. Будуємо, моделюємо, конструюємо піраміди 

Єгипту, Біг-Бен, Ейфелова вежа, японський будиночок, Амфітеатер, Арковий 

міст, руїни старого міста. Вільна ігрова діяльність вихованців. Конструювання за 

задумом. Виставка робіт. Підготовка проєкту «Вражаюча архітектура» 

• Конструювання іграшок і сувенірів (16 год.) 

Теоретична частина. Закріплення знань про традиції святкування свят 

та їхні атрибути: Новий рік, Різдво, свято Весни, Великдень, День матері, День 

народження. День незалежності.  

Практична  частина . Конструювання каструлі, новорічної ялинки та 

Діда Мороза з конструктора типу SYSTEM за схемами послідовних дій; 

великодній кошик, великоднє яйце та листівку – за картинкою, вазу для квітів – 

за зразком; стіл для різдвяної вечері  - за уявленням. Конструювання 

конструкцій:квіти для матусі, вишиванка, український віночок, барви рідної 

землі, солодкий подарунок, фабрики новорічних прикрас, магазину іграшок, 

скриньки для прикрас. Виставка виробів. Підготовка і захист проекту «LEGO 

карта України» 

 

• Конструювання лего-мозаїки (8 год.) 



Теоретична частина. Розширення уявлень про лего-мозаїку. 

Різноманітні ігри з використанням конструктора. 

Практична частина. Складання мозаїки за схемою явища природи 

(веселка, таємнича печера, зоряні світи, у пошуках підземних світів). Складання 

мозаїки за схемою рослини і тварини (збір врожаю, дивовижний острів, веселе 

фотосафарі). Вільна ігрова діяльність гуртківців. Конструювання за задумом 

дітей. Виставка виробів. Проведення конкурсу з лего-мозаїки на тему «Світ 

природи». 

 

• Моделювання правил дорожнього руху (4 год.) 

Теоретична  частина. Розширення поняття про дорожні знаки з Lego 

Атрибути дороги. Велика дорога починається з першого кроку. 

Практична  частина. Конструювання шлагбауму, будівництво дороги з 

Lego конструктора за схемою. Вільна ігрова діяльність гуртківців. Виставка 

виробів. 

 

 

• Конструювання об’єктів інфраструктури та інтер’єру (28 год.) 

Теоретична частина. Розширювати поняття про інфраструктуру міста: 

служби швидкого реагування, їх символіку та призначення; місця відпочинку та 

дозвілля; адміністративні будівлі, місця розваг.   

Практична частина. Конструювання: кінотеатру, вокзалу, автопаркінгу. 

Котеджу, заправки, хмарочосу, кафе, дитячий садок. Дому друзів, спортивного 

майданчику, лікарні, автопарку, подвір’я, фортеці, шляхопроводу, аеропорту, 

депо, авто-майстерні, гостинного двору. Конструювання з деталей Lego 

рекламного щита, каруселі на дитячому майданчику, урну і пресувальну 

машину для перероблення сміття, міксера, тренажера, який дбає про здоров’я. 

Колективна робота: «На вулицях міста». Вільна ігрова діяльність гуртківців. 

Конструювання за задумом вихованців. Виставка виробів. Проведення 

конкурсу. Виготовлення проєкту «Будинок моєї мрії». 

 



• Конструювання транспортної техніки (30 год). 

Теоретична частина. Розширення уявлень про історію повітроплавання 

і мореплавства, винаходу автомобілів, розвитку авіаційної, ракетної й космічної 

техніки, судно- та автобудування. Сучасна транспортна техніка. Види і 

призначення. Понятття про моделі транспортної техніки, їх види. Елементарні 

поняття про механічні передачі. 

Практична частина. Конструювання космічного корабля, місяцехода, 

супутника та космічну станцію; трактора, підйомного крана, зернозбиральну 

машину, овочезбиральну машину, пожежну машину; пароплава, вітрильника; 

військової техніки. Конструювання за інструкцією кошика для повітряної кулі, 

гелікоптера, санчат, велосипеда, планетохода. 

Вільна ігрова діяльність гуртківців. Виставка виробів. Виготовлення та 

представлення проєкту по темі: «Сучасна транспортна техніка». 

 

•  Моделювання персонажів з казок та мультфільмів (16 год).  

Теоретична частина. Розширення уявлення про казкових героїв, які 

доповнюють популярні дитячі мультфільми, казки або розроблені у певній 

тематиці.  

Практична частина. Конструювання казкових героїв з казок та 

мультфільмів: смішарики, Маша і ведмідь, Свинка Пепа, Пінгвін з Мадагаскару, 

вечірка на Мадагаскарі, день народження ослика ІА, парк юрського періоду, 

смарагдове місто, великі автоперегони. Моделювання, конструювання та захист 

проекту: «Мої найкращі казки та мультфільми». Вільна ігрова діяльність 

гуртківців. Виставка виробів. Змагання «Хто швидше збере улюбленого героя 

казки чи мультфільму» 

 

•  Екскурсії, конкурси, змагання, свята, виставки, проєкти. (10 год). 

Практична частина. Екскурсії на підприємства, виставки та до музеїв. Участь у 

конкурсах. Виставках, змаганнях, проектах. Організація та проведення 

різноманітних масових заходів. 

•  Підсумок. (2 год) 



Практична частина. Презентація власних проєктів. Підведення підсумків робота 

гуртка. Відзначення кращих конструкторів гуртка. 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ  РЕЗУЛЬТАТ 

Вихованці  мають знати:  

• правила безпечної роботи; 

• основні компоненти конструкторів Lego; 

• конструктивні особливості різних моделей, споруд та механізмів; 

• види рухомих і нерухомих з'єднань в конструкторі; 

• прийоми і досвід конструювання з використанням спеціальних елементів; 

• поняття про механічні передачі; 

• правила техніки безпеки на всіх етапах конструювання; 

Вихованці мають вміти: 

• бачити конструкцію предмета і аналізувати її з урахуванням практичного 

призначення; 

• створювати різні конструкції предмета відповідно до його призначення; 

• створювати моделі з конструктора по малюнку і словесної моделі. 

• аналізувати зразок споруди. 

• планувати етапи створення власної будівлі, знаходити конструктивні 

рішення. 

• створювати споруди по малюнку і власною уявою; 

• працювати колективно, в команді; 

• створювати моделі за допомогою спеціальних елементів за розробленою 

схемою, за власним задумом; 



• приймати участь у лего- конкурсах, проєктах. 

 

У вихованців повинні бути сформовані компетенції: 

• пізнавальна –оволодіння  технічними і технологічними знаннями, 

уявленнями і поняттями, ознайомлення зі світом техніки, споруд, 

архітектури, конструюванням, дизайном; 

• практична – виготовлення іграшок, моделей машин і механізмів, 

будівель, споруд, вміння застосовувати отриманні знання на практиці; 

• творча – забезпечення набуття просторового та логічного мислення, уяви, 

фантазії, розвитку конструкторських здібностей, здатності проявляти 

творчу ініціативу, формування стійкого інтересу до технічної творчості;  

• соціальна – розвиток позитивних якостей особистості: працелюбність, 

самостійність, наполегливість; виховання поваги до праці людей;  уміння 

працювати в команді. 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ   

№ 

з/п 

Обладнання та інструменти Кількість, шт. 

1. Комп'ютер 1 

2. Ноутбук 2 

3. LEGO конструктори 10 

4. LEGO education 5 

5. LEGO пластини великі 10 

6. LEGO пластини малі 20 

7. Набір фігурок 100 



8. Ножиці 10 

9. Циркуль 10 

10. Олівці кольорові та графічні 10 

11. Канцелярський ніж 10 

12. Гумка  10 

13. Лінійка 10 

                                     Матеріали  

1. Папір ксероксний 1000 листів 

2. Кольоровий двосторонній картон 250 листів 

3. Кольоровий двосторонній папір 250 листів 

4. Клей ПВА 10 банок 

5. Папір для обгортки подарунків кольоровий 2 рулони 

 

Література 

• Гра по-новому, навчання по-іншому. Методичний посібник / Упорядник 

О. Рома – The LEGO Foundation, 2018, - 44 с. 

• Кіт І. В., Кіт О. Г. Розвиток STEM+освіти у школі [текст] / І. В. Кіт, О. Г. Кіт // 

Комп’ютер у школі та сім’ї. — №4. — 2014. –— С. 3–5 

• Лапін А.В. «Корекція розвитку лего-конструювання», - К: «Освіта», 2015 

• Рожок Т.Л., Костецька О.А. Від маленької цеглинки – до розумної 

дитинки. Дидактично-ігровий посібник/ Т.Л. Рожок, О.А.Костецька. – 

Вінниця: КУ «ММК», 2018. 15 с. 

• Технології і дизайн на основі Lego. 2 клас: Навчальний посібник / І.С. 

Зінюк, М.С. Короп, К. А. Черних – К. : Видавничий дім «Освіта», 2018. – 80 

с. 



• Технології і дизайн на основі Lego. 1 клас: Навчальний посібник / І.С. 

Зінюк, М.С. Короп, І.Ю. Резніченко. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2018. – 

80 с. 

• https://naurok.com.ua/lego-konstruyuvannya-yak-odin-iz-zasobiv-tvorcho-gri-78996.html 
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