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Враховуючи  вимоги дошкільної освіти, щодо всебічного розвитку потенціалу дитини, 

налаштовує педагогів до пошуку нових інноваційних  технологій гармонійного розвитку, 

зорієнтованих на розкриття інтелектуальних та творчих задатків дошкільників. Саме  за 

допомогою конструктора LEGO  у дітей розвивається інтелектуальний, фізичний, емоційно-

ціннісний та креативний розвиток. Плануючи роботу з LEGO-конструювання , пропонуємо 

дотримуватися таких   р е к о м е н д а ц і й: 

 

1. Матеріали LEGO використовувати на  заняттях: 

- із логіко-математичного розвитку при формуванні уявлень про множину, величину, колір, 

геометричні фігури, просторових уявлень; 

- з ознайомлення з навколишнім  використати для  експериментальної діяльності як матеріал, 

з якого зроблений конструктор; 

-  на фізкультурних заняттях, на заняттях з підготовки до навчання грамоти на  святах і 

розвагах,  в іграх-театралізаціях та інш. 

                                                                                                      Вихователі протягом н.р. 

 

2. Впроваджувати у практику роботи   програми «ЛЕГО-конструювання»,  «ШІСТЬ 

ЦЕГЛИНОК», що дасть  дітям можливість тренувати пам’ять, розвивати моторику і мислити 

творчо. 

                                                                                                      Вихователі протягом н.р. 

3. Розпочинаючи роботу з LEGO-конструювання ознайомлювати дітей з темою, обравши 

доцільні методи та прийоми (вірш, коротке оповідання, перегляд ілюстрацій, малюнки, фото, 

загадки.) 

                                                                                                           Вихователі протягом н.р. 

4. Обов’язково описувати, як має виглядати побудована споруда, визначати необхідний 

розмір, деталі, як їх розмістити. 

                                                                                                    Вихователі протягом н.р. 

5. Для полегшення роботи дітей з LEGO-конструктором  демонструвати зразок споруди, 

виконаним дорослим, пізніше – пропонувати схеми послідовних дій, інструкцій, малюнків. 

                                                                                                       Вихователі протягом н.р. 

6. Під час конструювання необхідно ставити дітям запитання відповідно до теми, давати їм 

змогу описувати процес своєї роботи, розповідати про свої враження. 

                                                                                                      Вихователі протягом н.р. 

 

 


