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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Лего-конструювання може використовуватись для розвитку конструктивних 

здібностей у дітей з особливими освітніми потребами засобами наборів 

конструктора LEGO і має на меті інтелектуальний, фізичний, емоційно-

ціннісний та креативний розвиток вихованців молодшого шкільного віку. 

Конструювання — це діяльність, що має моделюючий характер. Засоби LEGO 

дають змогу дитині моделювати навколишній простір в самих істотних рисах і 

відносинах. Така специфічна спрямованість своєрідно впливає на психічний 

розвиток дітей молодшого шкільного віку. 

Насамперед, конструювання сприяє розвитку у дитини образного й елементів 

наочно-схематичного мислення, формування у неї уявлень про цілісні образи 

предметів навколишнього світу. Адже під час створення конструкції, тобто 

моделі певного реального об’єкта, якість його сприйняття у дитини значно 

підвищується. 

У процесі розвитку конструктивних здібностей дитині доводиться розв’язувати 

цілу низку практичних проблем — як будувати, чому так, а не інакше, у якій 

послідовності виконувати завдання тощо. При розв’язанні цих проблем у 

дитини формуються початкові уявлення про простір, про мінливість 

просторових відносин, про переміщення, що спричиняють зміни в 

розташуванні об’єктів тощо. 

Дитина вчиться сприймати і відтворювати просторові співвідношення між 

предметами та частинами предметів. При виконанні конструктивних завдань у 

вихованців виникає потреба в орієнтуванні на форму та величину предметів, 

тобто формується специфічне уявлення про простір. Це дуже важливо, адже 

недостатність просторових уявлень може призвести у майбутньому до значних 

труднощів дитини у життєдіяльності та у навчанні чи вихованні, зокрема у 

вивченні математики, фізики, географії та інших предметів, що потребують 

уміння орієнтуватись у просторі. 

Навчання конструюванню сприяє розширенню словника, збагаченню дитячого 

мовлення. Виконуючи конструктивні дії, аналізуючи об’єкти, плануючи свою 

діяльність чи підсумовуючи її, дитина засвоює потрібні слова, вправляється у 

правильному їх вживанні. 

Дуже важливим є позитивний вплив конструювання на оволодіння загальними 

способами дій у різних видах діяльності, зокрема на розвиток і вдосконалення 

зорово-моторної координації. Діти вчаться планувати свою діяльність для 

досягнення певної мети, діяти двома руками під контролем зору, виконувати 

завдання до кінця, долаючи труднощі різного характеру, оволодіваючи 

прийомами виконання практичної діяльності. Навички, отримані на заняттях з 

конструювання, сприяють моральному вихованню дітей. Вони вчаться 

поважати дорослих та товаришів, ділитися матеріалами, допомагати один 

одному, вирішувати проблемну ситуацію спільними зусиллями. Усе це свідчить 

про величезні потенційні розвивальні можливості конструктивної діяльності. 
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ВВЕДЕННЯ 

У зв’язку з розвитком технологій, інформатизацією сучасного суспільства 

змінюються пріоритети освітньої галузі. Одним із її провідних завдань стало 

виховання особистості, здатної до самоосвіти і саморозвитку, яка вміє 

опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і 

вміння для творчого вирішення проблем. У діяльності людини дослідницька 

поведінка є універсальною рисою, що пронизує всі інші види діяльності. 

Поняття дослідницької поведінки знаходиться у взаємозв’язку з такими 

фундаментальними поняттями як навчання, інтелект, творчість. Одним із 

напрямів інноваційного розвитку дослідницької роботи є система навчання 

STEM. 

STEM-освіта (англійською – Science, Technology, Engineering, Math, що в 

перекладі означає науку, технології, інженерію та математику) – інтегрований 

підхід до освіти, який передбачає формування уявлень та вмінь дітей у галузях 

природничих наук, технологій, читання та письма (опрацювання змісту тексту, 

його розуміння, підготовка руки до письма), інженерії, мистецтва, математики; 

акцентує увагу на вивченні точних наук, виховує культуру інженерного 

мислення. це низка чи послідовність курсів або програм навчання, яка готує 

учнів до успішного працевлаштування, до освіти після школи або для того й 

іншого.  

STEM-освіта передбачає формування критичного мислення та навичок 

дослідницької діяльності. 

STEM-технології вимагають від учнів великих здібностей до критичного 

мислення, вміння працювати як в команді так і самостійно. 

STEM-навчання дозволить зміцнити та вирішити найбільш актуальні проблеми 

майбутнього. 

Сьогодні в Україні вже робляться перші кроки впровадження системи навчання 

STEM. Якщо йдеться про початкову школу, то це формування навичок 

дослідницької діяльності, але, звичайно, у формі доступній для певного віку, 

психічного і ментального розвитку. Важливим компонентом STEM-освіти 

являється ЛЕГО-конструювання. 

ЛЕГО – одна з найвідоміших і поширених нині педагогічних систем, широко 

використовує моделі реального світу і предметно-ігрову середу навчання і 

розвитку дитини. 

Перспективність застосування ЛЕГО - технології обумовлюється її високими 

освітніми можливостями: багатофункціональністю, технічними та естетичними 

характеристиками, використанням у різних ігрових і навчальних зонах. 

Діти народжують нові ідеї, втілюючи в реальність те, що могло б бути 

насправді. І допомагають їм у цьому різноманітні набори ЛЕГО, які створюють 

поживний ґрунт для гри, навчання, творчості, фантазії. 

Основним видом діяльності школярів є гра. Робота з конструктором ЛЕГО 

дозволяє молодшим школярам у формі пізнавальної гри дізнатися багато 

важливих ідей і розвинути необхідні в подальшому житті навички. 

Відбувається знайомство з навколишнім світом за допомогою гри та творчості. 
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І. БЛОК 

Заняття №1 

Тема: «Ознайомлення з Лего-конструктором» 

Мета: навчати дітей розрізняти предмети за формою, кольором, розміром, 

закріплювати навички дітей орієнтуватися в просторі, вміння виконувати 

завдання за словесною вказівкою вчителя, узагальнити знання дітей про 

геометричні фігури, формувати навички знаходити зайвий предмет; розвивати 

мислення, дрібну моторику рук, мовлення, конструктивні здібності; виховувати 

самостійність, терплячість.  

 

Хід заняття 

I. Організація початку заняття  

1.1. Привітання 

 

ІІ. Основна частина 

2.1. Вступна бесіда 

- Діти, сьогодні я пропою вам познайомитися з чарівним містом – Леголенд та 

його мешканцями. Вони дуже дружні і коли вони зустрічаються разом, то 

утворюють дивовижні вироби. З їхньою допомогою ми познайомимося з 

кольорами, геометричними фігурами, предметами, тваринами. 

2.2. Відгадування загадок 

- Давайте ми пригадаємо, які є кольори: 

 

Є цей колір у яйці, 

Є у кислому лимоні, 

У кожному стиглім колоску, 

В сонці, в сирі і в піску. 

(Жовтий колір) 

Всіх биків зазвичай злить, 

Їхать далі не велить, 

Разом з кров’ю в нас тече, 

Щоки брехунам пече. 

(Червоний колір) 

Він на небі в день погожий 

І на васильках також. 

(Синій колір) 
 

 

Сніг, сметана й молоко, 

В синім небі хмари. 

Хоч не схожі речі ці, 

але мають спільний колір. 

(Білий колір 

Він з жабою скакає, 

З крокодилом плаче, 

Із травою він росте, 

Але тільки не цвіте. 

(Зелений колір) 

Хоч таїться в димоході, 

У пантер він вічно в моді. 

(Чорний колір) 

 

2.3. Робота з геометричними фігурами 

- Перед вами карточки, подивіться уважно, що на них зображено? (Геометричні 

фігури) 
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- Назвіть їх. (Круг, трикутник, квадрат, прямокутник) 

- Якого кольору круг? (Жовтого) 

- Якого кольору квадрат? (Червоного) 

- Якого кольору трикутник? (Синього) 

- Якого кольору прямокутник? (Зеленого)  

2.4. Дидактична гра «Розмалюй фігуру» 

Мета: закріпити знання дітей із знань кольорів та геометричних фігур, 

формувати навички знаходити зайвий предмет; розвивати пам’ять, увагу, уяву; 

виховувати художньо-естетичний смак. 

Завдання: учням треба розмалювати подані фігури відповідним кольором. 

- Діти перед вами карточки з геометричними фігурами, розмалюйте їх, як 

подано на зразку: круги – жовтим, квадрати – червоним, трикутники – синім, 

прямокутники – зеленим. Зайві фігури закресліть. 

2.5. Бесіда про конструктор Лего 

- Подивіться, що знаходиться перед вами на партах? (У учнів на партах 

знаходиться конструктор Лего) 

- Хто з вас знає, що це? Що можна з ним робити? 

- Давайте на них поглянемо: Якої вони форми? Якого розміру? Якого кольору?  

- Візьміть у руку одну деталь конструктора. Це «цеглинка» за допомогою якої 

ми будемо будувати дивовижні вироби. Візьміть ще одну цеглинку в руки, як 

ви вважаєте це можуть бути ті самі казкові жителі Леголенду, про яких ми 

згадували на початку заняття?  

- Як ви гадаєте, що за допомогою жителів (деталей конструктору Лего) ми 

зможемо побудувати на наших заняттях? 

 

Фізкультхвилинка «Веселі цеглинки» 

- Візьміть у руку цеглинку будь якого кольору та встаньте біля своїх стільців. 

- У кого червоний колір – стрибають на двох ніжках, синій – присідають, 

жовтий – роблять нахили тулубом вправо – вліво,  зелений – роблять зміні рухи 

руками вгору – вниз. 

  

2.6. Дидактична гра «Знайди потрібну деталь» 

Мета: закріпити знання дітей із знань кольорів та геометричних фігур, вміння 

виконувати завдання за словесною вказівкою вчителя; розвивати пам’ять, 

увагу, уяву, мілку моторику рук; виховувати художньо-естетичний смак. 

Завдання: Перед учнями знаходиться картка з геометричними фігурами. Учні 

повинні поставити на потрібну геометричну фігуру відповідні деталі Лего-

конструктора. 

- Зберіть на круг всі деталі жовтого кольору. 

- На квадрат деталі червоного кольору. 

- На трикутник – синього кольору. 

- І на прямокутник – зеленого.  

2.7. Дидактична гра «Побудуй фігуру» 

Мета: навчити будувати геометричні фігури з деталей конструктора Лего, 

закріпити знання дітей з будови фігури, вміння виконувати завдання за 
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словесною вказівкою вчителя; розвивати мислення, уяву, увагу, мілку моторику 

рук; виховувати любов до праці. 

Завдання: Учні повинні утворити різні фігури з цеглинок Лего за вказівкою 

вчителя. 

- Побудуйте, будь ласка, квадрат.  

- Які ознаки квадрату? (У квадрата всі сторони рівні) 

- Скільки цеглинок ви використали будуючи квадрат? 

- Побудуйте ще один такий самий квадрат. 

- Утворіть з двох квадратів одну фігуру. 

- Що вийшло? (Прямокутник) 

- Побудуйте трикутник. 

- Чим він відрізняється від квадрату? (У трикутника три сторони) 

- А ви зможете побудувати круг? (Ні) 

- Чому? (Круг неможливо побудувати, в нього немає кутів і сторін) 

 

ІІІ. Підсумок заняття 

3.1. Підведення підсумків 

- За допомогою чого ви сьогодні виконували завдання? 

- Які фігури ви утворили за допомогою деталей Лего-конструктора? 

- Яке завдання вам сподобалося найбільше? 

- Дякую вам за плідну роботу. Ви всі були активні і старанні.  

 

Заняття №2 

Тема: «З чого починається Лего?» 

Мета: навчати дітей розрізняти предмети за розміром і кольором, закріплювати 

навички дітей орієнтуватися в просторі, вміння виконувати завдання за 

словесною вказівкою вчителя, узагальнити знання дітей про будову Лего-

конструктора; розвивати мислення, дрібну моторику рук, мовлення, 

конструктивні здібності; виховувати самостійність, терплячість.  

 

Хід заняття 

I. Організація початку заняття  

1.1. Привітання 

 

ІІ. Основна частина 

2.1. Бесіда 

- Сьогодні ми продовжимо подорожувати по Леголенду та ближче 

познайомимося з його жителями.  

- Подивіться, перед вами багато різноманітних деталей Лего. Всі вони жителі 

одного унікального міста, але зверніть увагу, що вони між собою зовсім різні. 

Вони постійно готові з’єднуватися однин з одним, щоб стати одним великим 

об’єктом, конструкцією або цілою композицією із різноманітних споруд.  

- Назвіть, якої форми буває конструктор Лего? 
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2.2. Розповідь про розміри та форму деталей                 1х1 

- Давайте почнемо з основного кубика 1х1  

(один на один). (Вчитель демонструє деталь) 

- Ця деталь вважається початковою для  

визначення розміру інших деталей.                                       

- Якщо розташувати поруч два кубика 1х1 поруч, 

 то вони разом складуть такий же розмір, як у                  1х2 

наступної по величині деталі – 1х2.  

(Вчитель демонструє деталь) 

- Якщо деталь має таку ж висоту, як елемент 1х1,  

кажуть, що він одинарної висоти.  

 

- Майже всі деталі мають вгорі – шип.  

- Він потрібен для того, щоб виміряти ширину  

та довжину деталей.  

 

- Шипи також допомагають визначити вид деталей.  

- Візьмемо цеглинку 2х2: вона має 2 шипа у ширину  

на 2 шипа у довжину. 

- Цеглинка 2х3: має 2 шипа у ширину на 3 шипа  

у довжину. 

- Цеглинка 2х4: має 2 шипа у ширину на 4 шипа  

у довжину.  

 

- На нижній стороні конструктора Лего є трубка.  

- Вона захватує шип та дозволяє з’єднувати деталі  

між собою.  

- Різниця в довжині або ширині може стати  

проблемою в надійному з’єднанні елементів.  

 

- Погляньте на особливий елемент – пластину.  

- Її висота становить тільки одну третину  

висоти цеглинки, її можна використовувати для  

більш тонкої роботи.  

- Існує безліч варіантів пластини, такої ж ширини 

і довжини, як і стандартні цеглинки, - 1х1, 1х4, 2х2, 2х4 і т.д. 

 

Фізкультхвилинка 

Руки в сторони та вгору — 

На носочки піднялись. 

Підніми голівку вгору — 

Й на долоньки подивись. 

Присідати ми почнемо, 

Добре ноги розімнемо. 

Раз — присіли, руки прямо. 

Встали — знову все так само. 

Повертаємося вправно, 

Все виконуємо гарно. 

Вліво-вправо повернулись 

І сусіду усміхнулись. 
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ІІІ. Підсумок заняття 

3.1. Дидактична гра «Пригадайко» 

Мета: закріпити вміння дітей знаходити потрібну деталь Лего за розміром та 

шипами, виконувати завдання за словесною вказівкою вчителя; розвивати  

координацію рухів, спритність, просторову уяву, уміння зосереджувати увагу, 

дрібну моторику рук; виховувати самостійність. 

Завдання: Вчитель словесно називає розмір деталі, а учні її самостійно 

знаходять або вчитель демонструє деталь, а учні знаходять її і називають 

розмір.  

3.2. Підведення підсумків 

 

ІІ. БЛОК 

Заняття №3 

Тема: «Орієнтація на пластині» 

Мета: закріпити уявлення про розташування предметів у просторі з 

використанням слів «зліва», «справа», «внизу», «вгорі», збагачувати активний 

словник школьора та формувати навички зв’язного мовлення; розвивати увагу, 

уміння слухати, дрібну моторику пальців рук, уяву; виховувати старанність, 

самостійність, цікавість до конструювання. 

Хід заняття 

I. Організація початку заняття  

1.1. Привітання 

 

ІІ. Основна частина 

2.1. Вступна бесіда 

- Діти, подивіться уважно, що знаходиться на ваших партах? (На партах 

знаходяться деталі конструктора Лего) 

- Чи всі вони однакові? (Ні) 

- Чи одного вони кольору? Назвіть ті кольори, що ви бачите. 

- Чи однокові вони за розміром? (Ні, є більші цеглинки і менші) 

Вчитель пропонує кожному учню підняти одну цеглинку та по черзі розповісти 

її ознаки: яка вона за формою, розміром і кольором. 

- А зараз давайте поглянемо направо. Скажіть, хто сидить праворуч?  

- Тепер погляньте наліво. Хто сидить зліва? 

2.2. Дидактична гра «Молекули» 

Мета: закріпити уявлення про розташування предметів у просторі з 

використанням слів «зліва», «справа», «внизу», «вгорі»; розвивати мислення, 

увагу, вміння працювати в групах; виховувати колективізм;  

Завдання: Діти об’єднуються в групи за сигналом вчителя за допомогою 

деталей Лего. 
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- Пропоную встати зі своїх місць і об’єднатися в групи по 3-4 чоловіка в 

кожній.  

(Учні стають в маленькі шеренги, вчитель дає вказівки учням з’єднати деталі 

Лего з тим, хто стоїть зліва, справа, посередині окремо для кожної групи) 

2.3. Дидактична гра «Знайди цеглинці дім» 

Мета: закріпити уявлення про розташування предметів у просторі з 

використанням слів «зліва», «справа», «внизу», «вгорі», вміння виконувати 

завдання за словесною вказівкою вчителя; розвивати мислення, уяву, увагу, 

мілку моторику рук; виховувати інтерес до Лего – конструювання. 

Завдання: Діти за вказівкою вчителя мають покласти потрібну деталь 

конструктора у відповідне місце.  

- У кожного на парті є будиночок, покладіть його перед собою. 

- З скількох частин він складається? 

- Візьміть червону цеглинку та покладіть її у верхній правий куточок 

будиночка. 

- Знайдіть жовту цеглину та покладіть її у лівий нижній куточок. 

- Синю деталь покладіть у правий нижній кут. 

- Цеглину зеленого кольору покладіть у лівий верхній кут. 

Фізкультхвилинка  

Де право, де ліво -  

Де ліво, де право? 

Легко я вам відповім! 

Ось права рука, 

Вона слухняна і міцна. 

Правою я ложку тримаю, 

Песика за мотузку воджу. 

Права м’ячик підкидає, 

А ліва їй допомогає. 

2.4. Орієнтація на пластині  

- Діти, перед вами пластина. Слухайте уважно і чітко виконуйте завдання. 

- Покладіть червону цеглинку в центр пластинки.  

- У правий верхній кут прикрипіть синю цеглинку. 

- У лівий нижній кут – жовту цеглинку. 

- Зліва поруч з червоною цеглинкою – зелену цеглинку. 

- Справа поруч з червоною цеглинкою – жовту цеглинку.  

- У лівий верхній кут – зелену цеглинку. 

- У правий нижній кут – синю цеглинку. 
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ІІІ. Підсумок заняття 

3.1. Гра «Роби, як кажу» 

Завдання: Вчитель називає дітям команди, а ті їх виконують. 

- Праву руку підніміть вгору. 

- Ліву руку підніміть вгору. 

- Ліву руку протягніть вперед. 

- Праву руку опустіть. 

- Праву руку протягніть вправо. 

- Молодці! 

3.1. Підведення підсумків 

- За допомогою чого ви сьогодні виконували завдання? 

- Що вам сподобалося найбільше? 

- Ви сьогодні добре впоралися з усіма завданнями. Були дуже кмітливими та 

старанними.  

 

Заняття №4 

Тема: «Стежка» 

Мета: вчити порівнювати та зіставляти деталі за кольором, формою, розміром з 

використанням слів «довгий», «короткий», «широкий», «вузький», закріпити 

навички користування прийомом накладання; розвивати уміння слухати, увагу, 

уяву, творче мислення; виховувати старанність, інтерес до конструювання. 

Хід заняття 

I. Організація початку заняття  

1.1. Привітання 

 

ІІ. Основна частина 

2.1. Вступна бесіда 

- Діти, сьогодні у нас не звичайне заняття, до нас завітала гостя. І щоб 

дізнатися, хто вона відгадайте загадку: 

 

Бабуся онучку дуже любила, 

Шапочку червону їй подарувала. 

Дівчинка забула своє ім'я. 

Ну, підкажіть, як її звали? 

(Червона Шапочка) 

 

- А пригадайте, куди в казці мала відправитися Червона Шапочка? (Червона 

Шапочка мала відвідати бабусю) 

- Який гостинець вона несла бабусі? (Вона несла бабусі пиріжки) 

- А через що мала пройти Шапочка, щоб дістатися будинку бабусі? (Шапочка 

мала пройти через ліс) 

- Так, правильно. Але у нашої Шапочки трапилася біда, вона загубила стежку,  
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по якій мала б пройти через ліс. Тому я пропоную вам допомогти їй та 

побудувати стежку, щоб Шапочка змогла дістатися бабусі. 

2.2. Дидактична гра «Виклади смужку» 

Мета: вчити порівнювати та зіставляти деталі за кольором, формою, розміром з 

використанням слів «довгий», «короткий», «широкий», «вузький», обирати 

потрібні смужки, знаходити зайве; розвивати увагу, пам’ять, дрібну моторику 

рук; виховувати інтерес до навчання і конструювання; 

Завдання: Учні повинні обрати потрібні смужки за вказівками вчителя, назвати 

їх ознаки. Викласти на смужку конструктор Лего потрібного кольору. 

- Перед вами смужки, подивіться на них уважно.  

- Назвіть, яка смужка найдовша? (Червона) 

- Яка смужка найкоротша? (Жовта) 

- Які смужки довші за жовту? (Червона і синя) 

- Які смужки коротші за червону? (Синя і жовта) 

- Яка смужка коротша за червону, але довша за жовту? (Синя) 

- Тепер візьміть конструктор Лего та викладіть ним найкоротшу смужку. 

Кольори смужки и конструктора мають збігатися.  

- А зараз викладіть конструктор на найдовшу смужку. Не забувайте, що 

кольори смужки і конструктора мають бути однаковими. 

- У вас залишилася одна смужка, якого вона кольору? (Синього) 

- Викладіть і ту смужку, що залишилась.  

(Діти виконують завдання і за проханням вчителя коментують свої дії. 

Наприклад: «Беру цеглинку червоного кольору та кладу на найдовшу смужку) 

 

Фізкультхвилинка 

Маленькі ніжки 

Швидко край доріжки – 

Топ – топ – топ. 

Маленькі ніжки 

Біги вздовж доріжки – 

Туп – туп – туп. 

А великі ноги 

Мляво край дороги – 

Топ – топ –топ. 

А великі ноги 

Бігли вздовж дороги – 

Туп –туп –туп. 

 

2.3. Конструювання «Стежка» 

- Мі вже з вами потренувалися та можемо нарешті побудувати стежку для 

нашої Червоної Шапочки.  

- Візьміть свої пластини, 5 деталей Лего розміром 2х4, того кольору, що вам 

подобається. Викладайте цеглинки одна до одної. З’єднувати потрібно 

цеглинки одна до одної тією стороною де 2 випуклі частини конструктора.  

- Розкажіть, у кого якого кольору вийшла доріжка? 

- А тепер нижче під стежинкою ми побудуємо ще одну. Візьміть також 5 

цеглинок Лего розміром 2х4, вже іншого кольору, але на цей раз прикладайте 

деталі одна до одної тією стороною, де знаходяться 4 випуклі частини 

конструктора. 

- Порівняйте, які в вас вийшли стежки? (Очікувані відповіді дітей) 

- Так, одна доріжка вийшла довгою, а інша короткою.  
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- А що їх ще розрізняє?  

- Подивіться, одна стежка довга і вузька, а інша коротка і широка.  

- Скажіть, у кого якого кольору вийшла широка стежка?  

- А вузька? 

- Докладіть до синьої стежки ще стільки деталей, щоб вони були з червоною 

одної довжини. (Можна запропонувати навпаки прибрати від червоної смужки 

деталі) 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Підсумок заняття 

3.1. Рефлексія 

- Червона Шапочка вже скористалася вашими стежками і змогла потрапити до 

бабусі додому, вона дуже вам вдячна за допомогу. 

- Вона передала вам ось такі квітки. Ви маєте намалювати кожний свій настрій. 

 

Заняття №5 

Тема: «Вежа»  

 

Мета: закріпити уявлення про розташування предметів у просторі з 

використанням слів «високий», «низький», вчити вибирати деталі з 

урахуванням їх розміру і кольору, конструктивних властивостей,  

розташовувати елементи цільно та на відстані одна від одної; розвивати 

здібності учнів до конструювання, пам’ять, мислення, увагу, дрібну моторику 

рук та посидючість; виховувати зацікавленість предметом, правильну поведінку 

на занятті, вміння доводити почату справу до кінця. 

 

Хід заняття 

I. Організація початку заняття  

1.1. Рефлексі. 

 

ІІ. Основна частина 

2.1. Вступна бесіда 

- Діти, розгляньте уважно малюнки. Як ви гадаєте, що на них зображено? 

(Орієнтовні відповіді дітей) 

- Це вежа або башта. Чим вони всі схожі?  

- Вежа – це висока вузька споруда, що має спеціальне призначення, висота якої 

значно перевищує розмір основи. 
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- Сьогодні на уроці я пропоную вам збудувати вежу. 

2.2. Дидактична гра «Високий, низький» 

Мета: Вчити дітей порівнювати об’єкти за формою, закріплювати знання про 

кольори, зіставляти об’єкти за кольором, формою, розміром, розуміти 

(називати) поняття високий – низький; розвивати у дітей зорову увагу, 

мислення, вміння пояснювати свої дії; виховувати зацікавленість. 

Завдання: Учні разом з вчителем розглядають малюнки із зображенням 

тварин, предметів, рослин, транспорту та порівнюють їх. Наприклад: «Жирафа 

– Віслюк», «Дерево – Кущ» і т.д.  

2.3. Етапи виконання роботи 

- Спочатку потрібно збудувати основу                                            

нашої вежі. Вам потрібно буде взяти  

3 деталі лего одного кольору, розміром  

8х8 та поставити одна на одну. 

 

- Потім взяти деталі розміром 8х8 та на 

відстані від основи побудувати башту 

іншого кольору. Продовжуйте ставити  

деталі одна на одну.  

                                                                               

- Для башти нам потрібно більше чи                

менше деталей ніж для основи? (Для  

башти потрібно більше деталей) 

- Чому? (Тому що висота башти значно  

перевищує основу) 

- Потім з’єднайте ці два елементи в вежу. 

 

Фізкультхвилинка 

Трава – низенька-низенька, 

Дерева – високі-високі. 

Вітер дерева колише, гойдає, 

То вправо, то в ліво хитає. 

То вперед, то назад, 

То вниз нахиляє. 

 

2.4. Практична робота учнів 

(Вчитель допомагає тим дітям, які відчувають труднощі у виконанні 

завдання. На етапі з’єднання деталей вчитель пропонує порівняти основу і 

саму вежу. Діти обговорюють свої дії та повторюють назви використаних 

деталей) 

 

ІІІ. Підсумок заняття 

3.1. Опитування 

- Діти, що ми сьогодні робили на занятті? (Ми на занятті робили вежу) 
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- Що таке вежа?  

- Як ще можна назвати вежу? (Башта) 

3.2. Заключна частина 

(Вчитель пропонує дітям придумати історії своїм вежам та обіграти їх) 

 

Заняття №6 

Тема: «Сходи» 

 

Мета: вчити будувати нескладні споруди раніше засвоєними засобами, 

ознайомити з горизонтальним розміщенням деталей, ускладнюючи будову за 

рахунок більшої кількості деталей, закріпити прийоми прикладання та 

накладання; розвивати здібності учнів до конструювання, пам’ять, мислення, 

дрібну моторику рук, уважність та зв’язне мовлення; виховувати інтерес до 

конструювання, терпіння і посидючість.  

 

Хід заняття 

I. Організація початку заняття  

1.1. Нервово-психологічна підготовка 

 

ІІ. Основна частина 

2.1. Вступна бесіда 

- Ви сьогодні на наше заняття взяли із собою свою улюблену іграшку. Вона 

стоїть у кожного на парті. 

- Розкажіть кожний, що за іграшку ви з собою принесли? 

- Чому саме її? 

- Я пропоную сьогодні збудувати вам сходи для ваших іграшок.  

2.2. Дидактична гра «Знайти деталь за описом» 

Мета: розвивати вміння дітей знаходити деталь за її ознаками; розвивати 

спостережливість, кмітливість; виховувати витривалість.  

Завдання: Вчитель називає характеристику деталі Лего (розмір і колір), а учні 

мають знайти цю деталь і продемонструвати. 

2.3. Етапи виконання роботи 

- Вам потрібно буде взяти найбільшу деталь Лего, далі знайти меншу, та 

накласти на вже знайдену деталь, потім ще меншу і так до найменшої деталі.  

- Не забувайте, що за вашою роботою спостерігатимуть ваші іграшки.  

(Можна запропонувати потім збудувати навпаки від найменшої до найбільшої) 
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Фізкультхвилинка 

Тут трава росте висока , 

Тут стежинонька вузька. 

Вище руки, вище ноги — 

Не проста у нас дорога. 

А тепер ідемо боком — 

Із підскоком, із підскоком. 

Походили на носочках, 

А тоді на п'ятах. 

Випростали добре спини 

І звели лопатки. 

 

2.4. Практична робота учнів 

(Вчитель допомагає тим дітям, які відчувають труднощі у виконанні 

завдання. Якщо сходинки побудовано правильно, іграшка весело і охоче 

піднімається чи опускається ними вгору, униз. Якщо учень допустив помилки, 

іграшка не бажає йти на сходинки доти, доки учень чи всі разом не знайдуть і 

не виправлять помилки) 

 

ІІІ. Підсумок заняття 

3.1. Підсумкові запитання 

- Що ви будували сьогодні на занятті? 

- Для кого будували сходи? 

- Якими деталями користувалися? 

-  Які кольори використовували? 

- Де ви зустрічаєте сходи? 

3.2. Аналіз роботи дітей на занятті 

 

ІІІ. Розділ «Мій маленький світ» 

Заняття №7 

Тема: «Стіл, стілець» 

Мета: вчити дітей конструювати іграшкові меблі з деталей Лего, визначати 

розміщення частин стосовно одна одної та основної частини, називати їх, 

конструювати в певній послідовності за інструкцією вчителя, сприймати колір, 

розмір, форму та властивості предметів «м’який», «твердий»; розвивати уміння 

слухати, увагу, уяву, творче мислення; виховувати старанність, інтерес до 

конструювання. 

Хід заняття 

I. Організація початку заняття  

1.1. Привітання 

 

ІІ. Основна частина 

2.1. Повідомлення теми заняття через загадки 

- Сьогодні ми будемо конструювати дуже цікаві предмети, а які саме ви зараз 

відгадаєте. Ви їх дуже добре знаєте, щодня з ними зустрічаєтесь, вони є навіть в 

нашому класі: 
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Є ком’ютерний, письмовий, 

Однотоний, кольоровий. 

Ми за ним навчаємось, 

Пишемо та граємось. 

(Стіл) 

 

Є твердий, а є м’який. 

Є важкий, а є легкий. 

Ми на ньому сидимо, 

І вчимося, і їмо. 

(Стілець)  

- А яким одним словом можна назвати ці предмети? (Меблі) 

- Які слова допомогли вам відгадати загадки? 

 

2.2. Розповідь вчителя про «стіл» і «стілець» 

Стіл — предмет меблів, який складається з горизонтальної поверхні і ніжок. 

Вперше столи з'явилися в Давньому Єгипті і потім використовувалися всюди. 

Столи можуть мати прямокутну, овальну, трикутну чи іншу форми. Число 

ніжок - 3, 4 і більше. Столи можуть мати шухлядки для зберігання різних речей. 

Стілець – предмет меблів, що призначений для сидіння однієї людини і має 

ніжки і спинку. Аналогічні меблі без спинки називаються табуретом.  

Основні частини стільця — сидіння і спинка, в типовому стільці сидіння 

спирається на чотири ніжки, іноді в конструкцію стільця входять підлокітники. 

2.3. Практична робота дітей за інструкцією вчителя  

1) Для створення стола візьміть: 16 деталей Лего розміром 2х2, 2 пластини 

розміром 4х12, 6 пластин 2х8; 

- Пропоную спочатку зробити одну ніжку стола. 

- Візьміть 4 деталі розміром 2х2 та з’єднайте одна з одною прийомом 

накладання. 

- Потім зробіть ще три ніжки столу. 

- Тепер візьміть пластини розміром 4х12 та закріпіть на них ніжки. 

- Зверху прикріпіть пластини розміром 2х8. 

 

                               

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

2) Для створення ще одного стола візьміть: 1 пластину розміром 16х16, 1 

пластину розміром 8х16, 20 деталей розміром 2х4, 12 деталей 2х3, 6 деталей 

розміром 2х2;  
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- Візьміть по одній деталі конструктора Лего розмірами 2х2, 2х3, 2х4 та 

з’єднайте їх, як показано на малюнку №2. 

 

   

   
 

 

 

- Тепер візьміть ще дві деталі розміром 2х4 і одну 2х3 та приєднайте до вже 

сконструйованого фрагменту.  

 

   

   

 

 

 

- Додайте ще одну деталь розміром 2х4 та збудуйте ще однин такий самий 

фрагмент. 

                                                           

 

 

 

 

- У нас вийшли дві нижні ніжки стола. Тепер прикріпіть до ніжок пластину 

8х16. Візьміть знову дві деталі розміром 2х4 і одну 2х3 та добудуйте до столу. 

 

                                                                         

 

 

 

 

- Візьміть по одній деталі конструктора Лего розмірами 2х2, 2х3, 2х4 та 

приєднайте їх до конструкції, як на малюнку №9.  

- Додайте до фрагменту ще по одній деталі 2х2, 2х3 і дві деталі 2х4. 
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- Тепер додайте ще по одній деталі 2х3 і 2х4 та зробіть аналогічне продовження  

ніжки з іншої сторони. 

 

 

  

 

 

 

 

 

- Покладіть зверху пластину розміром 16х16 і в нас вийде ще однин стіл. 

  

                          

 

 

 

 

 

 

Фізкультхвилинка 

Щось не хочеться сидіти. 

Треба трохи відпочити. 

Руки вгору, руки вниз. 

На сусіда подивись. 

Руки вгору, руки в боки. 

Вище руки підніміть, 

А тепер їх опустіть. 

Плигніть, діти, кілька раз. 

За роботу, все гаразд! 

 

3) Для виготовлення стільця візьміть: 12 деталей Лего розміром 1х1 – одного  

кольору, 10 деталей розміром 1х1 іншого кольору, 5 пластин розміром 1х4, 1 

пластину 4х6; 

- Спочатку візьміть 3 деталі розміром 1х1 та з’єднайте одна з одною прийомом 

накладання. Це буде ніжка нашого стільця.  

- Зробіть ще три ніжки таким же способом. Потім візьміть пластину розміром 

4х6 та закріпіть на ній ніжки.  
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- Тепер в кожному куті поставте по одній деталі розміром 1х1 – це будуть 

підлокітники стільця. Зверху покладіть по 1 пластині розміром 1х4. 

- З однієї сторони пластини поруч з кожним підлокітником поставте ще по 1 

цеглині розміром 1х1. 

   

    

 

 

 

 

 

 

- Зверху покладіть одну пластину розміром 1х4. На тому ж рівні поставте ще по 

одній деталі розміром 1х1, а зверху пластину 1х4. Повторіть ці дії ще раз.  

- Наш стілець готовий.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Підсумок заняття 

3.1. Підсумкові запитання 

- Що ви будували сьогодні на занятті? (Стіл, стілець) 

- Яким одним словом можна назвати ці предмети? (Меблі) 

- Чи однакові вони за розмірами? (Ні) 

- Які вони? (Стіл – вище, більше і твердий, а стілець менший і нижчий, може 

бути м’яким) 

3.2. Аналіз роботи дітей на занятті 

3.3. Рефлексія 
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Заняття №8 

Тема: «Ліжко, шафа» 

Мета: вчити дітей конструювати іграшкові ліжко і шафу з деталей Лего, 

визначати розміщення частин стосовно одна одної та основної частини, 

називати їх, конструювати в певній послідовності за зразком та інструкцією 

вчителя, сприймати колір, розмір, форму та властивості предметів «м’який», 

«твердий»; розвивати уміння слухати, увагу, уяву, творче мислення; виховувати 

старанність, інтерес до конструювання, посидючість; 

Хід заняття 

I. Організація початку заняття  

1.1. Привітання 

 

ІІ. Основна частина 

2.1. Дидактична гра «Виправ помилку» 

Мета: повторити назви меблів, закріпити навики слухання мовлення вчителя, 

розширювати словниковий запас; розвивати увагу, уяву, мислення, пам’ять, 

мовлення; виховувати спостережливість. 

Завдання: Вчитель зачитує речення, якщо воно правильне діти піднімають 

зелену сигнальну карточку, якщо неправильне, то червону і виправляють 

помилку. 

Наприклад:  

1) Тато ліг спати на шафу;  

2) Бабуся сидить у кріслі;  

3) На полиці стоять стільці;  

4) На ліжку лежать книжки;  

5) Хлопчик малює за столом;  

6) Диван стоїть у ванній кімнаті. 

2.2. Бесіда 

- Сьогодні ми з вами будемо конструювати шафу і ліжко: 

Шафа – вид меблів, призначення для зберігання речей. Має вигляд 

прямокутника, спереду розміщені двері, а всередині - полички. Перші шафи 

з'явилися в середньовіччі. Вони дуже відрізнялися від сучасних, и крім одягу в 

них зберігали безліч других речей. 

 

Ліжко - призначене для лежання меблі, на які кладуть матрац и постіль. Місце 

для спання. Раніше, коли ліжка ще не винайшли люди спали групами на землі.  

2.3. Конструювання шафи за зразком 

(Вчитель демонструє дітям вже сконструйовану шафу, а учні мають її самі 

збудувати із запропонованих деталей)  

Для виготовлення шафи візьміть: 20 деталей Лего розміром 1х2; 4 пластини 

розміром 2х6; 8 пластин з однією випуклістю нагорі розміром 2х2; 2 пластин з 

однією випуклістю нагорі розміром 1х2. 
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Фізкультхвилинка 

Раз – піднятись, підтягтись, 

Два – зігнутись, розігнутись, 

Три – в долоні три плеска, 

Головою три кивка. 

На чотири – руки ширше. 

П’ять – руками помахати, 

Шість – за парти сісти знову, 

Сім – продовжимо побудову. 
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2.4. Практична робота дітей за інструкцією вчителя 

Для будування ліжка нам потрібно: 16 цеглинок розміром 1х1, 12 цеглинок 

розміром 2х2, 18 деталей розміром 2х6, 2 пластини розміром 1х3, 6 пластин 

розміром 1х4, 1 пластина 8х16; 

- Спочатку візьміть пластину розміром 8х16. Зверху приєднайте деталі 

розміром 2х16 – це буде основа нашого ліжка. Перші елементи мають 

виступати за межі пластини.  
 

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

- Приєднуйте деталі одна до одної до кінця пластини. 

 

 

 

 

 

 

 

- Візьміть цеглинки розміром 2х2 та зробіть із них ніжки для ліжка. Для однієї 

ніжки потрібно 3 такі цеглинки. Потім приєднайте їх знизу до основи ліжка. 

 

                              

 

 

 

 

- Візьміть 6 цеглинок 1х1. Поставте 1 деталь з будь якого краю відступіть 2 

шипа та поставте 2 деталі поруч одна з одною, відступіть знову 2 шипа та 

поставте ще 2 деталі поруч, відступіть ще 2 шипа і поставте останню цеглинку 

(мал.8).  

- Зверху покладіть 3 пластини розміром 1х4.  

  

   

 

 

 

 

 

- Візьміть ще 6 деталей розміром 1х1, відступіть 1 шип з краю і поставте 1 

деталь, відступіть 1 шип і поставте 2 цеглинки. Відступіть ще 2 шипа і 

прикріпіть 2 цеглинки, знову відступіть 1 шип і поставте останню деталь. 
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- Зверху з обох країв прикріпіть пластини розміром 1х3, а по середині 1 – 1х4. 

- Додайте зверху 4 деталі 1х1 відступаючи по 1 шипу з обох країв та по 2 шипа 

від крайніх цеглинок. Зверху покладіть 2 пластини 1х4 (мал.11). 

- Ліжко готове. 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Підсумок заняття 

3.1. Підсумкові запитання 

- Що ви будували сьогодні на занятті? (Ліжко, шафа) 

- Яким одним словом можна назвати ці предмети? (Меблі) 

- Чи однакові вони за розмірами? (Ні) 

- Для чого можна використовувати ці меблі? 

3.2. Аналіз роботи дітей на занятті 

 

Заняття №8 

Тема: «Диван, крісло» 

Мета: вчити виділяти в реальних предметах їх функціональні частини, 

аналізувати зразок, заздалегідь обмірковувати зміст майбутньої споруди, 

називати її тему, давати загальний опис, закріплювати отримані навички; 

розвивати творчу ініціативу і самостійність; виховувати інтерес до 

конструювання.  

Хід заняття 

I. Організація початку заняття  

1.1. Рефлексія 

 

ІІ. Основна частина 

2.1. Повідомлення теми заняття 

- Що ми з вами конструювали на минулих уроках? (Стіл, стілець, шафу, 

ліжко) 

- Яким одним словом можна назвати ці предмети? (Меблі) 

- Які інші меблі ви знаєте? 

- Сьогодні ми будемо з вами конструювати меблі для вітальні, а які саме ви 

дізнаєтесь через загадку: 

 

Він не ліжко, хоч спимо,  

Лежимо і сидимо.  

 

Не простий, а розкладний,  

Невеликий і зручний. 

(Диван)
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Диван – м’який меблевий виріб зі спинкою для сидіння декількох людей. Може 

входити в набір меблів для відпочинку в комплекті з іншими виробами, 

наприклад, кріслом.  

 

Крісло – комфортабельний меблевий виріб для сидіння однієї людини, зі 

спинкою та підлокітниками для опори ліктів.  

2.2. Дидактична гра «Що для чого потрібно?»  
Мета: повторити назви меблів, закріпити навики слухання мовлення вчителя, 

розширювати словниковий запас; розвивати увагу, уяву, мислення, пам’ять, 

мовлення; виховувати спостережливість. 

Завдання: Вчитель зачитує запитання, а учні мають відповісти. 

- На чому сидять? (Сидять на стільці, на табуреті, у кріслі, на дивані) 

- На чому сплять? (На ліжку, на дивані) 

- За чим сидять? (Сидять за столом) 

- Куди складають посуд? (Посуд складають у шафу для посуду)  

- Де висить одяг? (Одяг висить у шафі для одягу)  

- Де стоять книжки? (Книжки стоять на книжковій поличці) 

2.3. Практична робота дітей за інструкцією вчителя 

1) Для створення дивана візьміть: 4 цеглини розміром 1х1 одного кольору та ще 

4 цеглини 1х1 іншого кольору; 2 пластини 1х4; 4 пластини 2х6, 3 пластини 4х4, 

1 деталь 1х8, 4 деталі розміром 1х4 одного кольору і 2 іншого, 2 деталі 

розміром 1х6. 

- Спочатку візьміть 2 цеглинки розміром 1х1 та їх пластиною 1х4, вони мають 

бути одного кольору.  

- Додайте зверху один елемент такого ж кольору розміром 1х8, а з іншого краю 

покладіть пластину 2х6, але так, щоб тільки 1 шип увійшов у трубку. (мал. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Додайте ще одну платину 2х6 між вже поставлених елементів. (мал. 3) 

- Зверху прикріпіть пластину 4х4, з краю поставте елемент розміром 1х4 – це 

буде підлокітником. На перший шип з краю деталі 1х8 поставте цеглинку 1х1. 

(мал. 4) 
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- Біля цеглинки 1х1 поставте елемент 1х4, а зверху на неї ще один елемент 1х1. 

- Поруч з елементом розміром 1х4 поставте деталь 1х6; біля цеглинки 1х1 

поставте деталь 1х6 відступаючи від неї один шип. (мал. 6)  

 

   

 

 

 

 

 

- Зверху на деталь розміром 1х6 поставте елемент 1х4 так, щоб він накривав 

один пропущений шип, а біля пластини 4х4 додайте поруч такого ж розміру. 

(мал. 7) 

- Знизу під пластиною 4х4 додайте пластину 2х6. 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

- Поруч додайте пластину 2х6, та прикріпіть елемент 1х4. (мал. 9) 

- Зробіть ніжки з пластини розміром 1х4, та двох цеглинок 1х1. 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

- Зверху на пластини 2х6 покладіть пластину розміром 4х4, поставте на неї 

деталь 1х4 і додайте цеглинку 1х1, як ви вже робили, щоб знову утворити 

підлокітник.  

- Вище цеглинки 1х1, поставте таку ж цеглинку. Зверху прикріпіть деталь 1х4, 

щоб вона накривала один пропущений шип.  

- Наш диван готовий!  
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Фізкультхвилинка 

Раз, два, три, чотири – 

Багато меблів є в квартирі! 

Сорочку в шафу повісили, 

Чашку в сервант поставили. 

Щоб спочили наші ніжки 

На стільці посидимо трішки. 

А коли ми міцно спали, 

То на ліжечку лежали. 

Потім разом із котом 

Ми сиділи за столом, 

Чай смачний з варенням пили, 

Багато меблів є в квартирі! 

 

2)Для того щоб виготовити крісло нам потрібно: 4 цеглинки розміром 1х1 

одного кольору та 4 іншого, 3 елемента розміром 1х2, 1 елемент 1х4 одного 

кольору та 2 іншого, 1 елемент 1х6 та ще 1 іншого кольору, 2 пластини 

розміром 1х4, 4 пластини розміром 2х4, 1 пластину розміром 4х8.  

- Візьміть 2 деталі розміром 1х1 та 1 пластину 1х4 та зробіть ніжки для крісла, 

як ви вже робили для дивана. 

- Поставте на крайній шип деталь 1х6, а з іншого краю також тільки на останній 

шип пластину 2х4. 

 

 

                                          

 

 

 

 

  

- Прикріпіть між вже поставленими деталями пластину 2х4, а зверху накладіть 

пластину 4х8. Додайте підлокітник деталлю розміром 1х4; Зверху на елемент 

розміром 1х6 з краю поставте деталь 1х1. (мал. 4)  
 

 

   

 

 

 

 

 

- Біля деталі 1х1 поставте елемент розміром 1х4, а зверху з краю цеглину 1х1. 

- Через 1 шип поставте деталь розміром 1х2; Поставте поруч з деталлю 1х4 

елемент 1х2.  
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- Знизу додайте до вже створеної основи 2 пластини 2х4, прикріпіть до спинки 

крісла деталь 1х2; Зробіть ніжки крісла з пластини 1х4 та 2 деталей 1х1. 

- Утворіть підлокітник, а на деталь 1х2 прикріпіть цеглинку 1х1. Зверху біля 

деталі 1х2 поставте цеглинку 1х1 пропускаючи 1 шип.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Зверху поставте деталь розміром 1х6. 

- Наше крісло готове! (мал. 9) 

 

- Порівняйте його з вже виготовленим                

диваном. 

- Що в них спільного, а що їх різнить? 

 

 

ІІІ. Підсумок заняття 

3.1. Підсумкові запитання 

- Що ви будували сьогодні на занятті? (Диван, крісло) 

- Яким одним словом можна назвати ці предмети? (Меблі) 

- Чи однакові вони за розмірами? (Ні) 

- Для чого можна використовувати ці меблі? 

3.2. Аналіз роботи дітей на занятті 

 

Заняття №9 

Тема: «Кімнати» 

Мета: закріпити знання дітей про меблі і кімнати, їх назви, вчити давати 

загальний опис, навчати назвам різних кімнат та їх призначенню; розвивати 

дрібну моторику рук, пам’ять, увагу, мислення, мовлення, уяву, конструктивні 

здібності, активний і пасивний словниковий запас, творчу ініціативу і 

самостійність, закріплювати отримані навички; виховувати інтерес до 

конструювання та наполегливість під час виконання завдання;  

Хід заняття 

I. Організація початку заняття 

1.1. Привітання  

1.2. Нервово-психологічна підготовка 
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ІІ. Основна частина 

2.1. Дидактична гра «Скажи одним словом» 

Мета: навчати використовувати синтетичні знання, розширювати попередній 

досвід; розвивати мислення, мовлення, пам’ять, творчу ініціативу; виховувати 

дисципліну; 

Завдання: Вчитель зачитує речення, а учні мають його доповнити. 

- Стіл для газет і журналів називається… (журнальним) 

- Стіл, за яким обідають називається… 

- Стіл, за я ким пишуть називається… 

- Стіл для комп’ютера називається… 

- Полиця для книг називається… 

2.2. Бесіда 

- Що ми будували на минулих заняттях? (Меблі) 

- Які саме? (Стіл, стілець, шафа, ліжко, диван, крісло) 

- А давайте ми з вами поміркуємо, в яких кімнатах мають стояти ці меблі. 

- В якій кімнаті стоїть ліжко? (Спальня) 

- Спальня – це дуже важливе місце в квартирі. Ця кімната характеризується в 

основному ліжком. 

- А які меблі ще є у спальні?  

- В якій кімнаті стоять стіл і стільці? (Кухня) 

- Кухня – це основне приміщення для приготування їжі.  

- Які ще меблі є в ваших кухнях? 

- А в якій кімнаті знаходяться диван і крісло? (Вітальня) 

- Вітальню частіше всього використовують для прийому гостей, читання, 

перегляду телебачення.  

- Які ще меблі можуть знаходитися у вітальні? 

2.3. Дидактична гра «Повтори сам» 

Мета: закріпити навички конструювання, аналізувати процес виконання 

конструювання; розвивати пам’ять, увагу; виховувати посидючість. 

Завдання: Ведучий або вчитель конструює вежу/споруду з 8-10 різних 

елементів Лего, а інші учні мають повторити по пам’яті. 

 

ІІІ. Підсумок заняття 

3.1. Підсумкові запитання 

- Про які кімнати ми сьогодні з вами говорили? 

- Які меблі є в спальні? 

- Які меблі є в вітальні? 

- Які меблі є в кухні? 

- Які меблі ми з вами конструювали на минулих заняттях?  

3.2. Рефлексія. 

- «Намалюйте» деталями Лего свій настрій та враження від уроку. Якщо у вас 

гарний настрій, то створіть веселий смайл з посмішкою, а якщо ні, то сумний.  
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ІV. БЛОК 

Заняття №10 

Тема: «Дерево, кущ» 

Мета: закріпити уявлення про розташування предметів у просторі з 

використанням слів «високий», «низький», навчати дітей конструювати дерева, 

кущі за зразком педагога, зберігаючи образ предмета деякий час у пам’яті, 

формувати уявлення про дерева, кущі та різницю між ними; розвивати здібності 

учнів до конструювання, пам’ять, мислення, увагу, дрібну моторику рук, 

звукову та граматичну культуру мовлення, збагачувати словниковий запас; 

виховувати зацікавленість предметом, правильну поведінку на занятті, вміння 

доводити почату справу до кінця. 

 

Хід заняття 

I. Організація початку заняття  

1.1. Привітання 

 

ІІ. Основна частина 

2.1. Повідомлення теми заняття через вірш 

- Послухайте уважно вірш, він допоможе вам дізнатися, чим ми будемо 

займатися на сьогоднішньому заняті. 

 

- Нащо у дерева стільки гілок? 

- Це, щоб гойдати веселих пташок, 

Щоб перехожим затінок дати 

Чи від дощу у негоду сховати. 

- Ну, а навіщо такий стовбурище? 

- Щоб підійматися вище і вище, 

В небо, туди де є птахи і блакить, 

Та де золотаве сонце горить. 

 

- Про що цей вірш? (Вірш про дерево) 

- Так діти, цей вірш про дерево і сьогодні ми з вами будемо його конструювати, 

але спочатку ми з вами познайомимося з особливостями дерев і кущів. 

2.2. Бесіда. 

- Дерева і кущі — багаторічні рослини. За назвою легко здогадатися, що ці 

рослини живуть багато років. Наприклад, у природі можна зустріти дуби віком 

понад тисячу років. 
- Запам’ятай, що дерево має тільки один високий дерев’янистий стовбур, а 

численні гілки дерев утворюють крону. 
- Які дерева ви знаєте? (Дуб, береза, акація, липа, тополь, каштан, сосна, ялина, 

верба, клен) 

- А які дерева ростуть на подвір’ї нашої школи? 
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- Кущі відрізняються від дерев тим, що від кореня ростуть декілька низьких 

твердих стебел.  

- Які кущі ви знаєте? (Калина, смородина, бузок, малина, шипшина) 

- Дерева та кущі бувають листові і хвойні.  

- Які дерева називаються хвойними? (Сосна, ялина) 

- Деякі вважають, що у хвойних рослин нема листя, але насправді голочки – це і 

є листя.  

2.3. Практична робота дітей 

1) Для виготовлення дерева нам потрібно: 1 деталь 2х3 і 4 цеглинки 2х2 – 

коричневого кольору; 4 цеглинки розміром 2х2, 3 елемента 2х3 і 3 деталі 2х4 – 

зеленого кольору; по 1 елементу розмірами 1х2 і 2х3, 2 деталі 2х2 – салатового 

кольору; 3 цеглинки розміром 1х2 – червоного. 

 

- Візьміть деталь 2х3 коричневого кольору. 

- Зверху на неї посередині, так, щоб з лівої та правої сторони залишилися по 

одному ряду шипів, поставте 4 цеглинки розміром 2х2 методом накладання 

одна на одну – це буде стовбур нашого дерева. (мал. 2)  
   

                                                                           

 

 

 

 

 

 

- Відкладіть у сторону виготовлену конструкцію.  

- Почнемо будувати крону нашого дерева: візьміть 2 деталі розміром 2х3 

зеленого кольору, прикладіть одна до одної.  

- З’єднайте їх зверху деталлю розміром 2х2 такого ж кольору.  

- Справа додайте 1 деталь розміром 2х3, але вже салатового кольору. 

 

 

 

 

 

 

- Зліва від зеленої деталі поставте 1 елемент червоного кольору, а біля неї 

зелену деталь розміром 2х2. (мал. 6) 

- Додавання наступних деталей буде в кожному ряду зліва на право. 

- Поставте зелений елемент розміром 2х4 над останньою поставленою деталлю. 

(мал. 7) 

- Біля нього поставте елемент такого ж кольору розміром 2х2, потім 1 червону 

цеглинку і деталь салатового кольору розміром 1х2. (мал. 8)  
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- Візьміть деталь 2х2 салатового кольору та поставте знову зліва.  

- Біля неї поставте зелений елемент розміром 2х4. (мал. 9) 

- Додайте поруч деталь розміром 2х2 такого ж кольору.  

- Наступний ряд починайте відступивши з краю 1 шип. Візьміть деталь 

салатового кольору 2х2 і поставте. (мал. 10)  

- Поруч поставте червону деталь, а біля неї зелену розміром 2х3. (мал. 11) 

 

                               

 

 

 

 

- Завершіть крону нашого дерева деталлю 2х4, поставивши її посередині.  

(мал. 12) 

- Тепер з’єднайте стовбур і крону. 

- Ось таке гарне дерево в нас вийшло. (мал. 13) 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

- Як ви вважаєте, яке дерево ми збудували? (Яблуню) 

- Чому ви так вирішили? 

Фізкультхвилинка 

Хоч я дерево маленьке, 

Хочу вирости швиденько. 

Потягнутися до гори – 

Раз, два, три і раз, два, три. 

Потягнутися до гори – 

Раз, два, три і раз, два, три. 

 

2) Для виготовлення куща нам потрібно: по 1 деталі розміром 2х6 та 2х2 і 10 

елементів 1х2 – коричневого кольору; 2 деталі розміром 2х4, 4 деталі розміром 

2х3, по 4 деталі розміром 2х2 і 1х2 – зеленого кольору; 3 деталі 2х2 і по 1 

елементу розміром 1х2 та 2х3 – салатового кольору. 

- Візьміть коричневу деталь розміром 2х6. 
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- Зверху на неї посередині поставте цеглинку розміром 2х2. 

- З обох боків від коричневої деталі поставте по 1 деталі зеленого кольору 

розміром 2х3.  
 

 

 

 

 

 

- Додавання наступних деталей буде в кожному ряду зліва на право. 

- Візьміть зелену деталь 2х3 та поставте її так, щоб вона накрила тільки два 

ряди шипів, поруч поставте коричневу деталь 1х2. (мал. 4)  

- Продовжуйте доставляти елементи: спочатку зелену розміром 2х2, поруч 

коричневу 1х2 і останню салатову 2х3. (мал. 5) 

- Новий ряд починайте будувати з деталі зеленого кольору розміром 2х2, поруч 

поставте коричневу 1х2, потім зелену 1х1 і знову коричневу. (мал. 6) 

 

            

 

 

 

 

- Доставте зелену 2х2, поруч коричневу 1х2 і салатову 2х2. (мал. 7) 

- П’ятий ряд починайте будувати з зеленої деталі 1х2, поруч поставте 

коричневу, біля неї зелену 2х4, знову поставте коричневу, біля неї зелену 1х2, 

коричневу деталь та зелену 1х2. (мал. 8) 

- Наступний ряд починайте будувати відступивши 1 ряд шипів з салатової 

деталі розміром 1х2, поруч поставте коричневу, після неї зелену розміром 2х2, 

знову коричневу і зелену 2х3. (мал. 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Знову відступіть 1 ряд шипів і поставте салатову деталь розміром 2х2, поруч 

зелену – 2х4. (мал. 10) 
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- На останньому ряду поставте спочатку салатову деталь, а потім зелену 

розмірами 2х2. (мал. 11) 

- Наш кущ готовий! 

 

ІІІ. Підсумок заняття 

3.1. Дидактична гра «Поміркуйко» 

Мета: закріпити отримані на заняті знання дітей про дерева та кущі, навчити 

розрізняти їх за будовою, закріпити уявлення про розташування предметів у 

просторі з використанням слів «високий», «низький», розвивати пам’ять, 

мовлення, мислення; виховувати спостережливість. 

Завдання: Діти відповідають на запитання вчителя. 

- Що ми будували на сьогоднішньому заняті? (Дерево та кущ) 

- Подивіться уважно на наші вироби, яке з них вище? (Дерево) 

- Яке нижче? (Кущ) 

- Що в них спільного? (Вони мають стебло, що втримує їх над поверхнею та 

листву) 

- А що їх різнить між собою? (У дерева один високий дерев’янистий стовбур,а 

у куща декілька низьких твердих стебл)  

- Поміркуйте, які дерева дали назву місяцям року? (Березень – береза, липень – 

липа) 

- Які дерева носять сережки? (Верба, береза) 

- Яке дерево розкидає влітку пух? (Тополя) 

- Плоди якого дерева схожі на маленьких їжачків? (Каштана) 

3.2. Аналіз роботи дітей на занятті 

 

Заняття №11 

Тема: «Півень, квочка, курча» 

Мета: Познайомити дітей зі світом домашніх птахів, уточнити уявлення про 

зовнішній вигляд півня, квочки, курча, знайомити учнів з поняттям «сім’я», 

продовжити навчати самостійно прикріпляти деталі Лего по всій поверхні та на 

відстані одна від одної; розвивати здібності учнів до конструювання, пам’ять, 

мислення, увагу, дрібну моторику рук, звукову та граматичну культуру 

мовлення, збагачувати словниковий запас; виховувати зацікавленість 

предметом, правильну поведінку на занятті, вміння доводити почату справу до 

кінця. 

 

Хід заняття 

I. Організація початку заняття  

1.1. Привітання 

 

ІІ. Основна частина 

2.1. Вступна бесіда 

(Під час бесіди вчитель використовує ілюстрації домашньої птиці: півня, 

квочки, курча) 
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- Домашніми називаються тварини, які приносять людині користь, живуть і 

розмножуються у її господарстві. Люди турбуються про цих тварин і 

створюють умови для їхнього існування. До свійських тварин відносять: котів, 

собак, коней, коров, свиней, овець, коз, качок, кур, гусей. 

- Подивіться уважно на малюнки, хто на них? 

- Це пташина сім’я. Вона складається з півня, квочки та курча.  

- Півень – домашній птах. Розгляньте його уважно. На голові в нього червоний 

гребінець, а під дзьобом – червона борідка, тіло півня вкрите пір’ям, яке воно за 

кольором?  

- Зверніть увагу, що дзьоб у півня короткий та гострий, а хвіст довгий.  

- Скільки ніг у півня? 

- Назвіть частини тіла півня. (Голова, гребінець, дзьоб, борідка, очі, тулуб, 

крила, хвіст, ноги) 

- Курка (квочка) – це також домашня птиця.  

- Розгляньте уважно малюнок. Назвіть частини тіла курки.  

- Яка голова? Що є на голові? Скільки ніг? Чим вкрито тіло курки? Де 

знаходяться крила?  

- Чим відрізняється курка від півня?  

- Хто більше за розміром? У кого довший хвіст? Які за кольором пір’я у півня, а 

які у квочки? 

- Курча – це пташеня курки і півня. Курка висиджує яйця, а з них з’являються 

курчата, розбиваючи шкарлупу дзьобиком. Тіло курчати вкрито пухом.  

- Розкажіть, яке курча? (Маленьке, пухнасте, жовтеньке) 

- Діти, а як ви гадаєте, чим харчується курка? (Курка їсть горох, пшоно, хліб, 

кукурудзу, насіння) 

- Як ви гадаєте, яку користь приносять ці домашні птахи для людини? 

- Вони дають людині яйця, м'ясо, пух, пір’я.  

- Пір’ям і пухом набивають подушки. 

- А як називається місце, де живуть ці птахи? (Курятник) 

2.2. Дидактична гра «Хто як говорить?» 

Мета: закріпити знання дітей про домашніх птахів (півень, курка, курча),  

формувати активний інтерес до навчання, розвивати уяву, увагу, пам’ять, 

зацікавленість до навчання, виховувати любов до природи.  

- Як говорить півень? (Кукаріку) 

- Як говорить курка? (Куд-ку-дах, ко-ко-ко) 

- Як говорить курча? (Пі-пі-пі) 

2.3. Практична робота дітей 

Для створення півня нам потрібно: білі – 1 деталь 2х6, 10 елементів 2х4, 3 

деталі 2х3, 7 цеглинок 2х2; червоні – 1 елемент 2х4, 4 деталі 2х3, 4 цеглини 2х2, 

5 деталей 1х2; жовті – 1 цеглинка 2х4, 5 деталей 2х3, 4 елемента 2х2; сині – 3 

деталі 2х3, 1 цеглинка 2х2. 

 

- Спочатку нам потрібні будуть тільки білі деталі. Для створення 1 ряду 

візьміть по одній деталі – 2х2 і 2х4. (мал. 1) 
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- З’єднайте їх зверху деталлю 2х4 так, щоб 3 ряди шипів залишилися. (мал. 2) 

- Поруч поставте деталь такого ж розміру.  

 

 

 

 

 

- Для накладання 3 ряду візьміть знову деталь 2х4, щоб вона виступала на 1 ряд 

шипів. (мал. 4) 

- Приєднайте поруч ще дві деталі розміром 2х4. (мал. 5)  

- Четвертий ряд знову починайте з деталі 2х4.  Це останній ряд, який буде йти 

сходинками. (мал. 6)  

 

 

 

 

 

 

- Поруч приєднайте знову одну деталь 2х4, потім 2х2 і знову 2х4. З нового ряду 

поставте деталь 2х2. (мал. 7)  

- Поруч додайте деталі 2х3 і 2х6. (мал. 8)  

- Наступній ряд починайте з червоної деталі 2х2, поставте її так, щоб вона 

накрила тільки один ряд шипів. (мал. 9) 

 

 

 

 

 

 

- Поруч приєднайте по одній деталі: 2х2, 2х3 і 2х2. (мал. 10) 

- Відступіть 1 ряд шипів на приєднайте червону деталь 1х2, а біля неї білу 2х4. 

(мал. 11) 

- Візьміть деталі 2х3 жовтого кольору та прикріпіть її так, щоб вона накрила 

лише червоні деталі. (мал. 12) 

 

 

 

 

 

 

- Додайте поруч деталь 2х3 білого кольору, а зверху синю деталь 2х2 так, щоб 

вона з’єднувала попередній ряд. (мал. 13) 

- Поруч поставте деталь 2х2 білого кольору. (мал. 14) 
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- Над синьою деталлю поставте червоний елемент 1х2, поруч білий 2х2 і знову 

червоний 2х2. (мал. 15)  

  

 

 

 

 

 

- Під останньою поставленою цеглинкою червоного кольору поставте ще одну 

таку саму цеглинку. (мал. 16) 

- Наступний ряд починайте будувати з червоної деталі 2х3, поставте її так, щоб 

вона накрила лише 2 ряди шипів. (мал. 17) 

 

 

 

 

 

 

 

- Поруч поставте деталь розміром 2х4 такого ж кольору. Візьміть деталь 1х2 і 

поставте її з нового ряду відступивши 1 ряд шипів. (мал. 18) 

- Через 1 ряд шипів поставте деталь 2х2, ще через 1 ряд деталь 1х2. Над 

деталлю 2х2 зверху справа поставте деталь 1х2. (мал. 19)  

- Ми зробили гребінець нашого півня. 

 

 

 

 

 

 

 

- Чого ще не вистачає? (Не вистачає хвоста, ніг) 

 

Фізкультхвилинка 

Рано півник уставав, 

Голосок свій подавав: 

Ку-ка-ріку, ку-ка-ріку. 

(Помахи руками) 

Раз знайшов він колосок 

(Нахилились) 

І поклав його в мішок. 

(Імітують рухи млина) 

До млина із ним пішов 

І на борошно змолов. 

І щоранку залюбки 

Випікав він пиріжки. 

(Плескають у долоні) 

Ой, які ж вони смачні, 

І рум’яні й запашні! 

(Вдихають запах) 

 

- Тепер будемо робити півнику хвіст, для цього нам потрібні різнокольорові 

деталі розміром 2х3. 

 

 

 

 

 

 



 

37 
 

- Візьміть жовту деталь, зверху поставте синю деталь так, щоб накриті були 

лише 2 ряди шипів. (мал. 20) 

- Приєднайте утворену будову знизу до найдовшого ряду в тулубі півня.  

(мал. 21)  

- Знову візьміть жовту деталь, зверху поставте синю, потім червону і знову 

жовту, побудова має буди схожою на сходи, тому залишайте в кожному ряді не 

накритим 1 ряд шипів. (мал. 22)  

- Відкладіть поки що збудоване у сторону. Візьміть червону деталь, згори 

додайте синю, залишаючи 1 ряд шипів не накритим. Зверху додайте ще одну 

червону деталь на цей раз залишаючи не накритими вже 2 ряди шипів. (мал. 23) 

- З’єднайте частини хвоста між собою таким чином, щоб червона деталь 

накрила жовту. (мал. 24) 

- Приєднайте збудований елемент до тулуба, поставивши його на найдовший 

ряд. (мал. 25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Тепер зробимо ноги нашого півня. Візьміть деталі 2х4 і 2х3 жовтого кольору. 

Покладіть їх так, щоб одна знаходилася вертикально, а інша горизонтально. 

(мал. 26) 

- З’єднайте їх між собою 4 деталями 2х2 того ж кольору. (мал. 27) 

- Приєднайте ноги до тулуба. (мал. 28) 

- Ось такий гарний півень в нас вийшов.  

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Підсумок заняття 

3.1. Дидактична гра «Склади слово правильно» 

Мета: закріпити вміння учнів слухати мовлення вчителя; розвивати слухову 

увагу, мовлення, мислення; виховувати інтерес до навчання. 

Завдання: Педагог промовляє слова з зайвими складами, а учні коригують їх, 

вимовляючи правильно.  
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- Розкукурікався наш півник, прямо не замовкає. Навіть різні слова став 

викрикувати на лад своєї нехитрої пісеньки. От і виходили вони у півника 

кумедними, але давайте ви все ж таки спробуєте догадатися, що хотів сказати 

нам півник: 

Кукуріку – рудза (кукурудза), кукуріку – рочка (курочка), кукуріку – рточка 

(курточка), кукуріку – щик (кущик), кукуріку – хня (кухня), кукуріку – лачок 

(кулачок), кукуріку – льтура (культура), кукуріку – чері (кучері), кукуріку – 

пання (купання), кукуріку – ля (куля).  

3.2. Дидактична гра «У світі казок» 
Мета: Пригадати разом з учнями в яких казках зустрічається пташина сім’я; 

розвивати пам’ять, увагу, уяву, мислення; виховувати любов до навчання. 

Завдання: Дітям пропонується пригадати в яких казках зустрічаються півень, 

курка та курча.  

(Можна заздалегідь підготувати малюнки із зображенням цих казок, якщо 

учням важко самим пригадати назви) 

Назви: «Золотий півень», «Про котика і півника», «Про коня, півня, собаку та 

кішку», «Курочка Ряба» та інші.  

3.3. Закріплення вивченого матеріалу 

- Про яких птахів ми говорили на сьогоднішньому занятті? (Півень, курка, 

курча) 

- Як їх всіх можна назвати? (Пташина сім’я) 

- Кого ми виробили на сьогоднішньому занятті? (Півня) 

- Чим півень відрізняється від курки? (Півень більший за розміром, у нього 

довші ноги і хвіст) 

3.4. Аналіз роботи дітей на занятті 

3.5. Виставка робіт 

 

Заняття №12 

Тема: «Гусак, гуска, гусеня» 

Мета: Розширити знання дітей про домашніх птахів, уточнити уявлення про 

зовнішній вигляд гусака, гуски та гусеня, продовжити навчати самостійно 

прикріпляти деталі Лего по всій поверхні та на відстані одна від одної; 

розвивати здібності учнів до конструювання, пам’ять, мислення, увагу, 

кругозір, дрібну моторику рук, звукову та граматичну культуру мовлення, 

збагачувати словниковий запас; виховувати зацікавленість предметом, 

правильну поведінку на занятті, любов до природи. 

 

Хід заняття 

I. Організація початку заняття  

1.1. Привітання 

 

ІІ. Основна частина 
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2.1. Вступна бесіда 

(Під час бесіди вчитель використовує ілюстрації домашньої птиці: гусак, гуска 

і гусеня) 

- Подивіться уважно на малюнки, що на них зображено? 

- Це гусак, гуска а поруч з ними гусенята. 

- Гусеня це дитинча гуски і гусака.  

- Якого кольору гусак і гуска? (Білого) 

- А якого кольору гусеня? (Жовтого) 

- Маленькі гусенята прибрані в пушок жовтого кольору, але поступово, по мірі 

дорослішання жовтий пух линяє, а на його місці виростають білосніжне пір’я. І 

маленький непоказний гусеня перетворюється на красиву і благородну птицю. 

- Тож гуска має біле оперення, досить довгу шию, великий тулуб, сильні крила, 

міцний дзьоб, лапи блідо-помаранчевого кольору. Гуси дуже люблять плавати, 

це вони добре вміють.  

- Назвіть самі всі частини тіла гусака і гуски. (Голова, шия, тулуб, дзьоб, крила, 

ноги) 

- Діти, а я ви гадаєте, чим харчується гусак і гуска? (Вони харчуються травою, 

зерном, овочами) 

- А що їдять маленькі гусенята? (Гусенята їдять травичку, мелену крупу 

кукурудзи, дроблене зерно) 

- - Як ви гадаєте, яку користь приносять ці домашні птахи для людини? 

- Вони дають людині яйця, м'ясо, пух, пір’я.  

- Пухом набивають подушки. 

- А пір’я використовували раніше для письма. Їх занурювали у чорнило і 

писали. 

2.2. Дидактична гра «Два веселі гуси»  

Мета: узагальнити вміння учнів слухати вчителя, працювати у команді, 

закріпити знання дітей про кольори; розвивати уважність, логічне мислення, 

мовлення; виховувати любов до природи.  

Завдання: Учні діляться на дві команди «Білі» і «Сірі», вчитель читає текст 

пісні «Жили у бабусі два веселі гуси», коли в тексті зустрічається слово 

«білий», то учні команди «Білі» імітують мову гусака і роблять «га-га-га», коли 

слово «сірий», то команда «Сірі» роблять те саме. Коли у тексті зустрічається 

слово «гуси», то всі учні плескають в долоні. Якщо діти забувають або 

пропускають, то вчитель звертає на це увагу чи виправляє дітей. 

 

«Жили у бабусі два веселих гуси» 

 

Жили у бабусі два веселих гуси: 

Один - сірий, другий - білий, 

Два веселих гуси! 

Один - сірий, другий - білий, 

Два веселих гуси! 

 

 

Мили гуси лапки десь біля канавки, 

Один - сірий, другий - білий, 

Десь біля канавки! 

Один - сірий, другий - білий, 

Десь біля канавки! 
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Ой, кричить бабуся: "Ой, пропали 

гуси!" 

Один - сірий, другий - білий, 

Гуси мої, гуси! 

Один - сірий, другий - білий, 

Гуси мої, гуси! 

 

Вийшли, вийшли гуси - кланялись 

бабусі! 

Один - сірий, другий - білий, 

Кланялись бабусі! 

Один - сірий, другий - білий, 

Кланялись бабусі! 

 

Тішиться бабуся, що знайшлися гуси, 

Один - сірий, другий - білий, 

Гуси її гуси! 

Один - сірий, другий - білий, 

Гуси її гуси! 

  

2.3. Практична робота дітей за показом вчителя 

- Для створення двох гусей нам потрібно: білі – 4 деталі 2х4, 6 елементів 2х2; 

сірі – 1 деталь 2х8, 1 елемент 2х6, 4 цеглинки 2х4, 3 деталі 2х2; червоні – 2 

деталі 2х4, 6 цеглинок 2х2. 

 

- Візьміть спочатку білі деталі і половину червоних. Починайте будувати з 

білих. 

- Поставте перед собою деталь 2х4, зверху поставте такий самий елемент так, 

щоб він накрив собою тільки половину нижньої деталі. (мал. 1) 

- Поруч додайте ще одну таку деталь. Зверху скраю додайте деталь розміром 

2х2. (мал. 2) 

- Поруч поставте деталь 2х4. (мал. 3) 

- Відкладіть збудований тулуб вбік, візьміть 4 деталі 2х2 та з’єднайте їх між 

собою шляхом накладання. Утворилася шия. (мал. 4) 

- Окремо візьміть по 1 деталь червоного кольору розміром 2х2, зверху 

приєднайте білу 2х2 так, щоб накрити лише 1 ряд шипів – це голова. (мал. 5) 

- Приєднайте голову до шиї. (мал. 6) 

- З’єднайте шию з тулубом, поставивши її на вже прикріплену деталь 2х2 

головою вперед, щоб дзьоб дивився на вас. (мал. 7) 

- Для того щоб зробити ноги візьміть червоні деталі.  

- Поставте елемент 2х4, зверху з правої сторони приєднайте 2 деталі 2х2, 

поставивши їх одна на одну. (мал. 8) 

- З’єднайте тулуб з ногами. (мал. 9)  

- Один гусак готовий.   
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Фізкультхвилинка  

Наш гусак піднявсь на кладку, 

Став, як завжди на зарядку 

Повернувся вліво, вправо – 

Чітко робить вільні вправи. 

От зробив гусак зарядку 

Та у річку – бух із кладки! 

Каже качур – так – так – так,  

Фізкультурник наш гусак! 

 

- Тепер візьміть сірі деталі та червоні, що залишилися. Починайте будувати з 

сірих. 

- Поставте перед собою деталь 2х4, зверху додайте елемент 2х6 так, щоб він 

накрив собою тільки половину нижньої деталі. (мал. 1) 

- Поруч додайте деталь 2х4. Зверху посередині приєднайте деталь розміром 

2х8. (мал. 2) 

- Зверху поставте відступивши справа 1 ряд шипів поставте 2 елемента 2х2 

поруч один з одним. (мал. 3) 

- Відкладіть у бік побудований тулуб.  

- Поставте поруч одна з одною деталі червоного і сірого кольору розміром 2х2, 

з’єднайте їх сірою деталлю 2х4 так, щоб вона накрила 1 ряд шипів червону 

деталь, а сіру повністю. (мал. 4) 

- Приєднайте утворену деталь знизу лівої сторони найдовшого ряду тулуба, 

накриваючи лише 2 ряди шипів. (мал. 5) 

- Зробіть ноги гусака, як ви вже робили та приєднайте їх до тулуба. (мал. 6) 

- В нас вийшов ще один гусак.  
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ІІІ. Підсумок заняття 

3.1. Закріплення вивченого  
- Кого ми будували на сьогоднішньому занятті? (Гусаків) 

- Яких вони кольорів? (Білого та сірого) 

- Чи нагадують вони вам когось? (Гусаків з пісні «Жили у бабусі два веселі 

гуси») 

- Як ви це зрозуміли? 

3.2. Аналіз роботи на занятті 

Заняття №13 

Тема: «Баран, вівця, ягня» 

Мета: Розширити знання дітей про свійських тварин, уточнити уявлення про 

зовнішній вигляд барана, вівці та ягня, їх харчування, будову тіла, продовжити 

навчати самостійно прикріпляти деталі Лего по всій поверхні та на відстані 

одна від одної; розвивати здібності учнів до конструювання, пам’ять, мислення, 

увагу, кругозір, дрібну моторику рук, звукову та граматичну культуру 

мовлення, збагачувати словниковий запас; виховувати зацікавленість 

предметом, правильну поведінку на занятті, любов до природи, дбайливе 

ставлення до тварин. 

 

Хід заняття 

I. Організація початку заняття  

1.1. Привітання 

 

ІІ. Основна частина 

2.1. Повідомлення теми заняття через загадки 

(Під час бесіди вчитель використовує ілюстрації домашніх тварин: барана, 

вівці і ягня) 

- Послухайте уважно загадки про дуже цікавих тварин. Ви всі про них чули, 

тому думайте і відгадуйте. 

 

Коротенькі ноги, 

Завитками роги, 

Шерсть м’яка і густа, 

І курдюк замість хвоста. 

(Баран) 

 

 

Пасеться на лугу тварина: 

Пухка і сіра, як хмарина. 

Вона нам вовною дає 

Турботу і тепло своє. 

(Вівця) 

 

 



 

43 
 

Він, гуляючи з мамою в парі, 

Навчається пастися в отарі, 

«Бе!» - кличе друзів дитя, 

Тому що він ... 

(Ягня) 

 

2.2. Вступна бесіда 

- Яких тварин називають домашніми? (Домашніми називаються тварини, які 

приносять людині користь, живуть і розмножуються у її господарстві) 

- Названі в загадках тварини дикі чи домашні? (Домашні) 

- Чому? (Тому що про них піклується людина) 

- Назвіть ще раз, хто зображений на малюнках? (Баран, вівця, ягня) 

- Самця вівці називають баран. У нього є великі, закручені в спіраль роги, густа 

завита шерсть, короткі ноги з копитами.  

- Самку називають вівця, вона відрізняється від барана тим, що в неї рогів не 

буває.  

- Дитинча вівці називається ягня. Якщо дитинчат кілька - це ягнята. У вівці 

може народитися від одного до п'яти ягнят.                                               

- Вівці живуть групою - отарою і погано переносять самотність. Куди йде одна 

вівця, туди спрямовуються і всі інші.  

- Як ви вважаєте, чим харчуються вівці? (Годують овець травою і сіном) 

- А яку користь приносить людині ці тварини? (Відповіді учнів) 

- Люди розводять овець в основному заради вовни. 1-2 рази на рік овець 

стрижуть, збираючи до 6 кілограм вовни з однієї вівці. З овечої вовни роблять 

дуже теплу пряжу, ковдри, валянки, матраци. Ще від овець отримують м'ясо, 

сало, молоко, масло і сир. 

- Те місце, де живуть вівці поряд з людиною називається – кошара. 

2.3. Дидактична гра «Скажи ласкаво»  

Мета: учити дітей ласкаво, із любов’ю називати назви тварин, що вже були 

вивчені, вправляти у добиранні слів зі зменшено пестливими суфіксами; 

розвивати зв’язне мовлення, мислення; виховувати любов до природи і тварин. 

Завдання: Вчитель зачитує учням назви тварин, а вони мають назвати цю 

тварину пестливо. 

 

- Півень – півник; 

- Вівця – овечка; 

- Курка – курочка; 

- Гуска – гусочка; 

 

- Баран – баранчик; 

- Курча – курчатко; 

- Гусеня – гусенятко; 

- Ягня – ягнятко. 

 

2.4. Практична робота учнів за показом вчителя 

1) Для створення ягня нам потрібно взяти конструктор Лего білого – 2 деталі 

2х4, 1 цеглинка 2х2, 1 елемент 1х4 та чорного – 1 деталь 2х2, 2 цеглинки 1х2 

кольорів. 
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- Візьміть 2 цеглинки 1х2 чорного кольору. (мал. 1) 

- Приєднайте їх по краям білої деталі розміром 2х4. (мал. 2) 

- Зверху поставте ще одну таку деталь. Зверху будь з якої сторони поставте 

чорну деталь 2х2 так, щоб вона накрила лише 1 ряд шипів. (мал. 3) 

- Поруч з нею вертикально до збудованого додайте білу деталь 1х4, так щоб 

утворилися вуха ягнятка. (мал. 4) 

- Зверзу приєднайте білу деталь 2х2, щоб вона накрила собою 1 ряд шипів 

чорної деталі та 2 шипа білого елементу. (мал. 5) 

- Ось таке ягня в нас вийшло. (мал. 6)  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фізкультхвилинка 

У дорозі всі стомились 

Адже добре потрудились. 

Тож давайте для розрядки, 

Зробим кілька вправ зарядки. 

Раз – підняли руки вгору, 

Два – нагнулися додолу, 

Три – повернулись вправо, вліво, 

На «чотири» - всі присіли. 

Похитали головою 

Ще й притупнули ногою. 

Пальчиками повертіли, 

І за парти тихо сіли.

 

2) Для будування вівці нам потрібні білі – 6 деталей 2х4, 3 елемента 2х3, 1 

деталь 2х2, 1 елемент 1х6, 2 цеглинки 1х1; чорні – по 1 деталі 2х3 і 1х2, 8 

цеглинок 1х1. 

 

- Візьміть 4 деталі та прикладіть одна до одної, щоб деталі знаходилися 

горизонтально до вас по 2 у ряду. (мал. 1) 

- Зверху почніть закріплювати нижній ряд 4 деталями того ж розміру, але 

розміщуйте їх вертикально. (мал. 2) 

- Коли всі 4 елемента будуть добавлені, то з будь якої сторони з краю 

посередині поставте деталь 2х2 так, щоб вона накривала лише 2 шипи. (мал. 3) 
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- Під нею прикріпіть цеглинку чорного кольору 1х2. В нас вийшов хвіст вівці.  

(мал. 4) 

- З обох сторін біля деталі 2х2 поставте по цеглинці розміром 1х1. (мал. 5) 

- Поруч горизонтально поставте елемент розміром 2х3. (мал. 6) 

 

 

 

 

 

 

- Зліва додайте деталь 2х4, щоб 2 ряди шипів були повністю заповнені. Біля 

деталі 2х3 поставте деталь також розміру. (мал. 7) 

- Поставте біля деталі 2х4 ще одну таку деталь. З іншої сторони від хвоста 

поставте посередині чорну деталь 2х3 так, щоб вона накрила 4 шипа. (мал. 8) 

- Вертикально поруч поставте деталь 1х6, як ви вже це робили при створені 

ягня, а зверху білу деталь 2х3, щоб вона накрила 4 шипа чорної і 2 білої 

деталей. (мал. 9) 

 

 

 

 

 

 

- Візьміть 8 чорних деталей 1х1 і зробіть з них 4 однакові ніжки для вівці, по 2 

деталі в кожній ніжці. (мал. 10) 

- Приєднайте знизу до тулуба вівці ніжки. (мал. 11) 

- Ось така вівця в нас вийшла. (мал. 12) 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Підсумок заняття 

3.1. Закріплення вивченого  

- Кого ми будували на сьогоднішньому занятті? (Вівцю і ягня) 

- Хто батьки ягня? (Баран і вівця) 

- Як відрізнити барана від вівці? (У барана є роги)  

- Як називається група овець? (Отара) 

- А як називається те місце, де живуть вівці поряд з людиною? (Кошара) 

3.2. Аналіз роботи на занятті 

3.3. Виставка робіт 
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Заняття №14 

Тема: «Кінь, кобила, лоша» 

Мета: Розширити знання дітей про свійських тварин, уточнити уявлення про 

зовнішній вигляд коня, кобили та лошати, їх харчування, будову тіла, 

продовжити навчати самостійно прикріпляти деталі Лего по всій поверхні та на 

відстані одна від одної; розвивати здібності учнів до конструювання, пам’ять, 

наглядно-дійове та наглядно-образне мислення, увагу, світогляд, дрібну 

моторику рук, звукову та граматичну культуру мовлення, збагачувати 

словниковий запас; виховувати зацікавленість предметом, правильну поведінку 

на занятті, любов до природи, дбайливе ставлення до тварин. 

 

Хід заняття 

I. Організація початку заняття  

1.1. Привітання 

 

ІІ. Основна частина 

2.1. Повідомлення теми уроку через вірш 

- Діти, послухайте уважно вірш. 

 

Ходить коник по лужку, 

По зеленім бережку. 

Коник сам себе пасе, 

Коник гривою трясе. 

Золота вуздечка – брень! 

Золота підківка – день! 

 

- Хто головний герой у вірші? (Коник) 

- Де ходить коник? (По лужку, по зеленім бережку) 

- Що робить коник? (Коник ходить, сам себе пасе, гривою трясе) 

- Сьогодні на уроці ми познайомимося з такими домашніми тваринами, як кінь, 

кобила і лоша. 

2.2. Бесіда 

(Під час бесіди вчитель використовує ілюстрації домашніх тварин: коня, 

кобили і лошати) 

- Як ви гадаєте ці тварини дикі чи домашні? (Домашні) 

- Яких тварин називають домашніми? (Домашніми називаються тварини, які 

приносять людині користь, живуть і розмножуються у її господарстві) 

- Розгляньте уважно малюнки.  

- Скажіть, який кінь? (Відповіді дітей) 

- Кінь – гарна, благородна тварина. У нього велике тіло, сильні стрункі ноги з 

копитами, густий хвіст, довга шия, на шиї пухнаста грива, стоячі вуха, великі і 

розумні очі.  

- А яка в нього грива? (Шовковиста, блискуча, довга) 
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- Як ви вважаєте, яку користь приносить ця тварина людині? (Перевозять 

вантаж, можуть бути засобом пересування людей, орють поле) 

- Спочатку коня використовували для верхової їзди, а потім - щоб перевозити 

вантажі. Адже кінь перевезе більше, ніж перенесе людина. Для цього люди 

придумували різні візки. Подивіться, це віз, щоб перевозити вантажі.  

- Скажіть, які вантажі може перевозити кінь? (Сіно, пісок, землю, каміння) 

- Коней також використовувалися і в сільському господарстві - вони 

допомагали людям орати землю.  

- А для того, щоб на коні поїхати на бал, придумали карети. Подивіться, якими 

вони були. У карету впрягали відразу кілька коней.  

- Давайте згадаємо, в якій казці головна героїня поїхала на бал в кареті? 

(Попелюшка) 

- Що ви чуєте, коли скаче кінь? (Цокіт)  

- Порахуйте скільки ніг у коня?  

- Що є у коня на нозі? (Копита)  

- Щоб копита не стиралися, і щоб кінь не ковзав в ожеледь, йому на копита 

прибивають підкови. Коню від цього не боляче. Людина, яка прибиває підкови, 

називається коваль. Якщо підкова стирається - її змінюють. 

- А як називається дитинча коня і кобили? (Лоша)  

- Подивіться на нього. Коли лоша народиться, кобила від нього не відходить. 

Вона його облизує, нюхає, фиркає. Вона так з ним розмовляє.  

- Через кілька годин він уже зможе бігти за своєю мамою. Спочатку лоша п'є 

тільки молоко. А коли підростає - починає їсти траву. Молоко кобили дуже 

корисне. Воно жирне і тому лоша швидко росте. 

- Давайте з вами поміркуємо - кінь великий і сильний, а лоша? (Маленьке, 

слабе, беззахисне) 

- У коня довгий хвіст, а у лоша? (Короткий) 

- Як ви гадаєте, чим харчуються коні? (Овес, трава, сіно) 

- Група коней називається – табун.  

- Хто знає, як називається місце, де живуть коні? (Стайня) 

 2.3. Практична робота учнів за показом вчителя 

1) Для початку пропоную вам побудувати лоша. Для його створення нам 

потрібно: коричневі – 6 деталей 2х3, по 1 елементу розмірами 2х2 і 1х2, 4 

цеглинки 1х1; чорні – по 4 елемента 2х2 та 1х1, 1 деталь 1х2. 

 

- Візьміть 2 коричневі деталі 2х3. (мал. 1) 

- Скріпіть їх такою ж деталлю. (мал. 2) 

- З тої сторони, де залишилось 2 ряди шипів, поставте ще одну таку деталь. З 

іншої сторони поставте чорну деталь 2х2, а під нею поставте деталь 1х2 також 

чорного кольору. (мал. 3) 

- З іншого краю зверху поставте коричневу деталь 2х2 так, щоб вона накрила 

лише 1 ряд шипів. Поруч поставте чорну деталь 2х2. (мал. 4) 

- Зверху поставте чорну цеглинку 2х2 так, щоб вона накривала собою дві 

попередні деталі. Біля неї з краю додайте деталь 2х3. (мал. 5) 
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- Знову візьміть деталь чорного кольору 2х2 і поставте її як і на минулому ряду. 

Поруч поставте деталь 1х2. (мал. 6)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Відкладіть збудоване у сторону, візьміть по 4 деталі обох кольорів розміром 

1х1. З них ми зробимо ноги. Візьміть чорну деталь на неї  

поставте коричневу – одна нога готова. Зробіть таким чином ще три. (мал. 7) 

- Приєднайте ноги до тулуба. Спочатку 1 ногу поставте біля хвоста, а іншу 

відступаючи 1 шип від краю. (мал. 8)  

- Ще дві ноги поставте навпаки: одну відступаючи 1 шип від хвоста, а іншу з 

краю. (мал. 9) 

 

 

 

 

 

 

 

- В нас вийшло дуже гарне лоша. (мал. 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фізкультхвилинка 

Ми на ґанку спозаранку, 

Робимо зарядку. 

Похитали головою, 

«Раз» - притупнули ногою, 

Руки вгору, руки вниз. 

«Два» - присіли, піднялись. 

Гарно всі ми відпочили, 

Й до роботи приступили. 

 

2) Для будування коня нам потрібно: коричневі – 5 деталей 2х4 і стільки ж 1х2, 

1 елемент 2х3 і 8 цеглинок 1х1; чорні – 4 деталі 2х2 і 5 елементів 1х2. 
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- Візьміть 2 деталі 2х4. (мал. 1) 

- З’єднайте їх посередині такою ж деталлю. (мал. 2)  

- Біля неї приєднайте ще одну таку деталь. (мал. 3)  

 

 

 

 

 

 

- З іншої сторони поруч поставте чорну деталь 2х2, а під нею 1х2 такого ж 

кольору. (мал. 4) 

- З іншої сторони зверху поставте коричневу цеглинку 2х3 так, щоб вона 

накрила лише 2 ряди шипів. Поруч поставте чорну розміром 2х2. (мал. 5) 

- Зверху поставте таку саму чорну деталь так, щоб вона накривала попередні 

дві. Поруч з краю поставте коричневу деталь 2х4. (мал. 6) 

 

 

 

 

 

 

- Зверху знову поставте чорну деталь 2х2, таким же чином, як і попередню, а 

поруч приєднайте коричневу цеглинку 1х2. (мал. 7) 

- Далі ми будемо робити ноги. Візьміть 4 чорні деталі 1х2 і коричневі: 8 

елементів 1х1 і 4 розміром 1х2.  

- Щоб виготовити 1 ногу нам потрібно взяти 1 чорну деталь 1х2, зверху з краю 

поставити коричневу деталь 1х1. (мал. 8)  

- Біля неї поставити таку ж деталь, а вгорі закріпити коричневою розміром 1х2. 

(мал. 9)  

- Зробіть таким чином ще 3 ноги.  

 

 

 

 

 

 

- Тепер потрібно з’єднати ноги з тулубом. 

- Приєднувати їх потрібно так само, як і при будівництві лошати. 

- Спочатку приєднайте 2 ноги відступаючи з краю з обох сторін по 1 шипу. 

(мал. 10) 

- Потім поставте біля хвоста ще одну ногу, відступаючи 2 шипа від хвоста. 

Останню ногу поставте з краю, нічого не відступаючи. (мал. 11) 

- Ось ми і закінчили виробництво коня. (мал. 12) 
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- Порівняйте вироблені нами фігури тварин.  

- Хто з них кінь, а хто лоша?  

- Як ви ще зрозуміли?  

 

ІІІ. Підсумок заняття 

3.1. Дидактична гра «Хто як допомога людині?» 

Мета: закріпити знання дітей про свійських тварин та те, яку користь вони 

приносять людині, вчити аналізувати результат своєї праці та виправляти 

помилки; розвивати мовленнєву ініціативу, пам’ять, мислення, увагу; 

виховувати любов і повагу до тварин. 

Завдання: Дітям пропонується картки із зображенням вже вивчених тварин або 

вчитель може просто називати учням тварин, а учні мають сказати, яку користь 

ця тварина приносить людині.  

Наприклад: Люди розводять овець заради вовни. Ще від овець отримують 

м'ясо, сало, молоко, масло і сир. 

3.2. Закріплення вивченого  

- Діти, що ми будували сьогодні на уроці? (Коня і лоша) 

- Якого вони кольору? (Коричневого)  

- А якого кольору хвіст і грива? (Чорного) 

- Як називається група коней? (Табун) 

- А як назвати те місце, де живуть коні поруч з людиною? (Стайня)  

3.3. Аналіз роботи учнів на занятті 

 

Заняття №15 

Тема: «Кабан, свиня, порося» 

Мета: Розширити знання дітей про свійських тварин, уточнити уявлення про 

зовнішній вигляд кабана, свині і порося, їх харчування, будову тіла, 

продовжити навчати самостійно прикріпляти деталі Лего по всій поверхні та на 

відстані одна від одної, збагачувати активний і пасивний словниковий запас 

учнів; розвивати здібності до конструювання, пам’ять, наглядно-дійове та 

наглядно-образне мислення, увагу, світогляд, дрібну моторику рук, звукову та 

граматичну культуру мовлення; виховувати зацікавленість предметом, 

правильну поведінку на занятті, любов до природи, дбайливе ставлення до 

тварин. 

 

Хід заняття 

I. Організація початку заняття  

1.1. Рефлексія 



 

51 
 

ІІ. Основна частина 

2.1. Повідомлення теми заняття через загадки 

- Щоб дізнатися про кого ми будемо сьогодні розмовляти на занятті вам 

потрібно відгадати загадки. Будьте уважними.  

 

В неї замість носа — рило,  

Весь город ним перерила.  

Хрюкає вона: «Хрю-хрю,  

Дуже їсти я люблю!»  

У багнюці спить щодня  

Ця замурзана…  

(Свиня) 

 

Рожевеньке та жирненьке,  

Наче діжечка, кругленьке,  

Є на рильці п’ятачок,  

Замість хвостика – гачок.  

Візьмеш в руки хоч на мить –  

Мов скажене, верещить.  

Краще не чіпайте.  

Хто це? Відгадайте!  

(Порося)

 

2.2. Бесіда 

(Під час бесіди вчитель використовує ілюстрації домашніх тварин: кабана, 

свині і порося) 

- Домашні свині походять від диких кабанів. У свиней витягнута голова з 

незвичайним носом - рилом. Рило добре пристосоване для розпушення землі. 

Свині дуже люблять розкопувати землю в пошуках їстівних корінців.  

- У свині 4 ноги з ратицями на кінцях, має рожеву шкіру, покриту жорсткими 

світлими волосками – щетиною, хвостик схожий на крючок.  

- Часто кажуть, що свині люблять валятися в грязі, але насправді, свині досить 

охайні. А в грязі вони валяються, щоб очистити шкіру від паразитів - вони 

відпадають разом з висохлим брудом. Свині вміють добре плавати і з 

задоволенням заходять в воду, якщо у них є така можливість. 

- У свиней слабкий зір, але дуже гострий слух і тонкий нюх. Свині дуже 

розумні і краще навчаються, ніж собаки і кішки. 

- Поросям називають дитину кабана і свині, якщо їх багато їх називають 

поросятами. Маленькі поросята дуже милі, грайливі, всі як один.  

- Як ви гадаєте, чим харчуються поросята? (Вони харчуються молоком матері) 

- Велика кількість свиней називається стадо. Спілкуються свині за допомогою 

рохкання. 

- Які звуки видають свині? (Хрю-хрю-хрю) 
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- А чим вони харчуються? (Свині харчуються овочами (картопля, буряк, 

морква, тиква), горохом, просом, ячменем,  травою, молокопродуктами, 

можуть їсти недоїдки людини) 

- Чим корисна людині ця тварина? (Вона дає людині сало, м’ясо, шкіру. З 

шерсті можна робити пензлики і щітки) 

- Свині живуть в спеціальному хліві - свинарнику. У ньому встановлюють 

годівниці і поїлки для них. 

- А ще свиня, кабан і поросята зустрічаються у казках, які казки знаєте ви? 

(«Рукавичка», «Віні-Пух», «Троє Поросят») 

2.3. Читання казки «Троє Поросят» вчителем 

2.4. Узагальнююча бесіда за змістом казки  

- Яку казку ви щойно прослухали? («Троє Поросят») 

- Хто головні герої цієї казки? (Поросята і вовк) 

- Як звали поросят? (Ніф-Ніф, Нуф-Нуф, Наф-Наф) 

- Які були поросята? (Маленькі, кругленькі, однакові на зріст, рожеві, з 

однаковими хвостиками) 

- Що вони робили все літо? (Перекидалися в зеленій траві, ніжилися на сонечку, 

гралися в калюжах) 

- Хто запропонував збувати теплий дім? (Наф-Наф) 

- А чому він це запропонував? (Тому що прийшла осінь і поросятко почало 

мерзнути) 

- Чи погодились брати допомогти йому? (Ні) 

- А що вони хотіли робити замість того, щоб будувати дім? (Гратися, лежати у 

калюжі) 

- Коли поросята все ж таки почали будувати і собі хатки? (Коли вже стало 

зовсім холодно) 

- З чого збудував свою хатку Ніф-Ніф? (З соломи) 

- А з чого була хатка у Нуф-Нуфа? (З гілочок і лозинок) 

- А який дім будував Наф-Наф? (Кам’яний) 

- Навіщо поростові потрібен був кам’яний будинок? (Щоб захиститися від 

вовка) 

- Чому вовк прийшов до поросят? (Бо вони голосно гралися і розбудили його) 

- Чи захистили поросят їх хатинки з соломи і гілок? Що з ними сталося? (Вовк 

почав дмухати на будиночки і вони розлетілися) 

- Чому так сталося? (Тому що поросята збудували свої будинки швидко і не 

старалися) 

- Чи вдалося вовку зруйнувати кам’яний будинок? Чому? (Тому що поросятко 

довго і старанно будував свій будинок, не лінився і відповідально підійшов до 

справи) 

- Чим закінчилися пригоди поросят? 

- А ви відповідально ставитесь до своєї праці? Старанно все виконуєте? 

 

2.5. Будування учнів за задумом  

- Сьогодні я пропоную вам самим збудувати те поросятко з казки, яке 

найбільше сподобалося.  
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(Дітям надається свобода вибору кольору і розміру конструктора Лего для 

будування героя. Вчитель слідкує за роботою дітей, допомога) 

Фізкультхвилинка 

У дорозі всі стомились 

Адже добре потрудились. 

Тож давайте для розрядки, 

Зробим кілька вправ зарядки. 

Раз – підняли руки вгору, 

Два – нагнулися додолу, 

Три – повернулись вправо, вліво, 

На «чотири» - всі присіли. 

Похитали головою 

Ще й притупнули ногою. 

Пальчиками повертіли, 

І за парти тихо сіли. 

 

ІІІ. Підсумок заняття 

3.1. Дидактична гра «Назви батьків» 

Мета: закріпити знання дітей у назві тварин, уточнити і розшити уявлення про 

свійських тварин і їх дитинчат, вдосконалювати вміння порівнювати і 

знаходити схоже; розвивати увагу, мислення, пам’ять, мовлення; виховувати 

вміння дотримуватись правил гри. 

Завдання: Вчитель показує учням картки з дитинчатами свійських тварин. 

Учень, який відповідає має назвати спочатку назву тварини, потім його маму і 

тата.  

- Ягня – вівця – баран; 

- Лоша – кобила – кінь; 

- Курча – курка – півень; 

- Порося – свиня – кабан; 

- Гусеня – гуска – гусак. 

3.2. Заключні питання 

- Який зовнішній вигляд має свиня? (У свиней витягнута голова з незвичайним 

носом – рилом, 4 ноги з ратицями на кінцях, має рожеву шкіру, покриту 

жорсткими світлими волосками – щетиною, хвостик схожий на крючок) 

- Чим живиться свиня? (Свині харчуються овочами, горохом, просом, ячменем,  

травою) 

- Як подає голос свиня? (Хрю – хрю – хрю) 

- Як звати її дитинча? (Порося) 

- А як звати тата порося? (Кабан) 

- Яку користь приносить людині? (Вона дає людині сало, м’ясо, шкіру. З шерсті 

можна робити пензлики і щітки) 

3.3. Аналіз роботи учнів 

3.4. Виставка і обговорення робіт  
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Заняття №16 

Тема: «Бик, корова, теля» 

Мета: Розширити знання дітей про свійських тварин, уточнити уявлення про 

зовнішній вигляд бика, корови і теляти, їх харчування, будову тіла, продовжити 

навчати самостійно прикріпляти деталі Лего по всій поверхні та на відстані 

одна від одної, збагачувати активний і пасивний словниковий запас учнів; 

розвивати здібності до конструювання, пам’ять, наглядно-дійове та наглядно-

образне мислення, увагу, світогляд, дрібну моторику рук, звукову та 

граматичну культуру мовлення; виховувати зацікавленість предметом, 

правильну поведінку на занятті, любов до природи, дбайливе ставлення до 

тварин. 

 

Хід заняття 

I. Організація початку заняття  

1.1. Рефлексія 

 

ІІ. Основна частина 

2.1. Повідомлення теми заняття через вірш  

- Діти, щоб дізнатися про кого ми будемо говорити на сьогоднішньому занятті 

вам потрібно дуже уважно слухати вірш. Ви готові? 

  

- Му – му – му! Молочка кому? 

- Ірі та Богдану. В скляночці сметану, 

Щоб зростали діти, як весняні квіти, 

Та були здорові. Дякуємо корові! 

 

- Про кого цей вірш? (Вірш про корову) 

- Що робить корова у вірші? (Корова у вірші мукає)  

2.2. Бесіда 

(Під час бесіди вчитель використовує ілюстрації домашніх тварин: бика, 

корови і теляти) 

- Розгляньте уважно малюнки. Хто на них? (Корова) 

- Яка корова за розміром? (Велика) 

- Правильно, зовні корови дуже великі. Загалом корови  важкі, можуть важити 

понад двохсот кілограмів.   

- Корови бувають різних кольорів. Яких вони кольорів на малюнку? (Білі, чорні, 

коричневі та плямисті)  

- Вони мають велику голову з гарними чорнявими оченятами. Також у корів 

довгі вії. На голові в них не дуже великі вуха. Позаду у корови є довгий хвіст з 

китицею на кінці. Ним вона відмахує від себе наполегливих комашок. На ногах 

у цих тварин копита. У корови є вим’я, в ньому збирається молоко.  

- А що на голові у цієї тварини? (Роги) 

- Вірно, на голові у корови ростуть роги, якими вона захищається, бодає 

ворогів. Вони у корови довгі і гострі. 
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- Хто зображений поруч з коровою? (Теля) 

- Мама теля – корова, а тато? (Бик) 

- Бик відрізняється від корови довшими рогами, більшою масою тіла та 

відсутністю вим’я. Бик не дає молоко людині. 

- А чи схожі між собою корова і теля? (Так, схожі) 

- А які в них відмінності?  

- Корова велика, а теля маленький. У корови є роги, а у теляти рогів немає, вони 

в нього виростуть, коли він стане дорослим. У корови товсті боки, а у теляти 

тонкі, худі. У корови довгий хвіст, а у теляти короткий. У корови є вим'я, а у 

теляти його немає. У корови низький голос, а у теляти тонкий.  

- Спробуйте сказати, як каже корова? (Кажуть низьким голосом) 

- А як каже теля? (Учні промовляють більш тихо  и ласкаво) 

- А який у теляти характер? (Веселий, ласкавий, забавний) 

- Що робить теля? (Він грає, стрибає, гратися, бігає навколо мами-корови) 

- Чим харчується теля? (Теля п’є молоко корови) 

- А чим харчуються корова і бик? (Влітку травою, а взимку сіном) 

- Корова корисна тим, що дає людині м’ясо і молоко, з якого людина 

виготовляє різні молочні продукти: масло, сир, сметану, кефір, йогурт, ряжанку 

та інші. 

- Група корів називається – стадо. 

- Як ви гадаєте, як називається місце, де мешкають корови? (Корівник) 

2.3. Дидактична гра «Назви частини тіла» 

Мета: закріпити знання дітей в назвах свійських тварин та їх частинах тіла, 

збагачувати активний і пасивний словниковий запас учнів; розвивати зв’язне 

мовлення, мислення, пам’ять, уважність; виховувати інтерес до навчання. 

Завдання: Кожному учню надається картинка із зображенням вже вивченої 

свійської тварини, а учні мають правильно назвати і описати частини тіла 

тварин.  

 

Наприклад:  

- У корови є голова, роги, тулуб, ноги, копита, хвіст, вим'я; 

- У коня - голова, грива, вуха, тулуб, ноги, копита, хвіст; 

- У барана - голова, роги, тулуб, ноги, копита, хвостик;  

- У свині - голова, вуха, п'ятачок, тулуб, ноги, хвіст. 

І  так далі… 

2.3. Практична робота дітей за інструкцією вчителя 

Для створення корови візьміть: коричневі (можна використовувати і інший 

колір) – 4 деталі 2х4, 3 елемента 2х2, 4 цеглинки 1х2; білі – 1 деталь 1х4, 2 

цеглинки 1х1; рожеві – 1 деталь 2х2 і 4 круглі деталі 1х1.  

 

- Спочатку нам потрібні лише коричневі цеглинки.  

Візьміть деталі 2х4 і 2х2. (мал. 1) 

- З’єднайте ці елементи деталлю 2х4. (мал. 2) 

- Поруч поставте деталь 2х2. Зверху поставте деталь 2х4. (мал. 3) 
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- Додайте поруч деталь 2х4. (мал. 4) 

- Знизу, відступивши 1 ряд шипів, приєднайте до останньої поставленої деталі 

елемент 2х2. (мал. 5)  

- Під нею поставте рожеву деталь 2х2 – це голова корови. (мал. 6) 

 

 

 

 

 

 

- Зверху на коричневу деталь 2х2 поставте елемент 1х4 білого кольору. (мал. 7) 

- Переверніть виріб, з іншої від голови корови сторони поставте з краю деталь 

1х2, а зверху на неї ще одну таку ж деталь. В нас вийшли задні ноги корови.  

(мал. 8)  

- Візьміть 4 круглі рожеві деталі 1х1. (мал. 9) 

 

 

 

 

 

 

- Поруч з задніми ногами приєднайте 2 круглі рожеві деталі, а поруч з ними ще 

2 – це вим’я нашої корови. (мал. 10)  

- Вкінці тулуба зробіть передні ноги корові за допомогою 2 деталей 1х2 

накладених одна на одну. (мал. 11)  

- Поставте корову на ноги. Зверху з обох боків білої деталі поставте по цеглинці 

1х1 такого ж кольору. (мал. 12) 

- Корова готова!  
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Фізкультхвилинка 

Раз, два, три,чотири,п’ять!  

Час пришов нам спочивать.  

Так, піднесли руки в гору.  

Нумо, глянемо на зорі,  

А тепер всі руки в боки,  

Як білчата, скоки-скоки.  

Десять, дев’ять, вісім, сім –  

Час за парту сісти всім. 

 

ІІІ. Підсумок заняття 

3.1. Слухання забавлянки 

 

Рано – рано вранці пастушок: «Ту-ру-ру-ру!» 

А корівки в лад йому затягнули: «Му-му-му!» 

Ти, коро вушка, іди, в чисте поле погуляй. 

А повернешся ввечері, нас напоїш молочком. 

 

3.2. Закріплення вивченого  

- Який зовнішній вигляд має корова? (Вона має велику голову. На голові в них не 

дуже великі вуха та роги. Позаду у корови є довгий хвіст з китицею на кінці. 

Чотири ноги, на ногах у цих тварин копита. У корови є вим’я, в ньому 

збирається молоко) 

- Для чого корові роги? (Ними вона захищається, бодає ворогів) 

- Чим живиться корова? (Корова їсть траву і сіно) 

- А що таке сіно? (Сіно – це сушена трава) 

- Як подає голос корова? (Му-му-му) 

- Як звати її дитинча? (Теля) 

- Як звати батька теля? (Бик) 

- Яку користь приносить людині корова? (Корова корисна тим, що дає людині 

м’ясо і молоко) 

- Як називається місце, де живе корова? (Корівник) 

3.3. Аналіз роботи учнів на занятті  

 

Заняття №17 

Тема: «Цап, коза, козеня» 

Мета: Розширити знання дітей про свійських тварин, уточнити уявлення про 

зовнішній вигляд цапа, кози і козеняти, їх харчування, будову тіла, продовжити 

навчати самостійно прикріпляти деталі Лего по всій поверхні та на відстані 
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одна від одної, збагачувати активний і пасивний словниковий запас учнів; 

розвивати здібності до конструювання, пам’ять, наглядно-дійове та наглядно-

образне мислення, увагу, світогляд, дрібну моторику рук, звукову та 

граматичну культуру мовлення; виховувати зацікавленість предметом, 

правильну поведінку на занятті, любов до природи, дбайливе ставлення до 

тварин. 

 

Хід заняття 

I. Організація початку заняття  

1.1. Привітання  

 

ІІ. Основна частина 

2.1. Повідомлення теми заняття через загадки  

- Діти, щоб дізнатися, кого ми будемо сьогодні конструювати, послухайте 

уважно загадки та відгадайте їх. 

 

З бородою народився, 

Та ніколи не голився.  

(Цап) 

 

Я пасуся на лужку  

В хутряному кожушку.   

Гострі ріжки ме-ме-ме,  

Налякаю я тебе.  

(Коза) 

 

- Де ви зустрічали цих тварин?  

- А як звати їх дитинча? (Козеня) 

2.2. Бесіда 

(Під час бесіди вчитель використовує ілюстрації домашніх тварин: цапа, кози і 

козеняти) 

- Погляньте на малюнки.  

- Яка на вашу думку коза?  

- Коза — одна з перших диких тварин, яку приручила людина. 

- Коза — невелика тварина, тіло її вкрите густою, прямою і довгою шерстю. 

Ноги у кози високі, стрункі, хвіст — короткий. У кози великі сіро-зелені очі, 

стоячі вуха, а голова прикрашена гострими ріжками і бородою. Ці тварини 

мають хороший зір, слух і нюх, вони граціозні і спритні, швидко бігають, добре 

стрибають, можуть лазити по крутих схилах гір.  

- У кози є вим’я, в ньому збирається молоко.  

- А навіщо козі ріжки? (Вона ними бодається та захищає себе і козенят) 

- А хто тато козеняти? (Цап) 

- Цап зовні відрізняється від кози тим, що в нього довші роги і немає вим’я.  

- А ви вважаєте, що полюбляють їсти цап і коза? (Відповіді учнів) 
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- Це травоїдні тварини. Рослинну їжу вони не відкушує, а обривають. Також 

вони люблять жорсткі волокнисті рослини, при цьому їм не заважають навіть 

шипи. Також вони полюблять різноманітні овочі.  

- Як ви гадаєте, який найулюбленіший овоч кози та цапа? (Капуста) 

- А яку користь приносять ці тварини людині? (Кози дають молоко, м’ясо, 

шерсть, пух, шкіру) 

- Правильно, у їжу люди вживають м’ясо і молоко. Козине молоко дуже 

поживне і корисне, з нього готують різні молочні продукти: масло, сири, 

творог, кисле молоко і інші. 

- Козиний пух відрізняється винятковою тонкістю, м’якістю, шовковистістю. З 

нього виготовляють хустки, фетрові капелюхи, фуфайки. Грубий козиний 

волос, змішаний з овечою шерстю, іде на виготовлення килимів і деяких 

тканин.  

- А як називають дитинча кози і цапа? (Козеня) 

- Подивіться на малюнки, чи схоже козеня на свою маму?  

- Що в них спільного?  

- Маленьке козеня схожий зі своїми батьками, в нього довгі ноги, коротенький 

хвіст, стоячі вуха, лише ріжки ще зовсім маленькі. 

- А чим харчується козеня? (Молоком мами кози, а потім травичкою) 

 

2.3. Творча гра «Склади віршика» 

Завдання: Дітям пропонується завершити речення, додавши відповідні рими 

так, щоб утворилися віршовані рядочки. Під час гри вчитель у разі необхідності 

може допомагати учням уточнюючими чи навідними запитаннями або 

підказками.  

Ось козеня гарненьке, миле, 

Воно, немов сніжинка … (біле). 

 

Це козеня іще маленьке, 

Воно на вдачу … (веселеньке). 

 

І ріжки є у козеняти,  

Воно з малечку вже … (рогате). 

 

У козенята гострі ріжки,  

З копитцями у нього … (ніжки). 

 

Їсть козеня з веселим хрустом,  

Листок зеленої … (капусти). 

Смакує козеня лозу 

І любить матінку – … (козу). 

 

2.4. Практична робота дітей за інструкцією вчителя 

Для створення цапа нам потрібні будуть звичайні деталі і пластини. 
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Пластини білого кольору розміром 2х6 і 2х2 по 1; пластини чорного кольору – 3 

розміром 1х2, 2 – 2х2 і 1 – 1х4. 

Білі деталі розміром 2х4 – 2 штуки, 5 – 2х2, 4 – 1х2; чорні – 2 розміром 1х1. 

 

- Візьміть білі деталі. Спочатку 2х2, поруч покладіть 2х4 і останньою 1х2.  

(мал. 1)  

- Зліва з’єднайте елементи деталлю 2х4. (мал. 2) 

- Поруч поставте деталь 2х3. (мал. 3) 

 

 

 

 

  

 

- Відступіть 1 ряд шипів та прикріпіть білу пластину розміром 2х6. (мал. 4) 

- З виступаючої частини пластини відступіть 1 ряд шипів і поставте деталь 2х2, 

а під пластиною з краю поставте пластину 1х2 чорного кольору. (мал. 5) 

- Зверху над деталлю 2х2 поставте, з боку ближчого до тулуба, чорну пластину 

1х4 так, щоб закріплені були лише 2 середніх шипа. (мал. 6) 

 

 

  

 

 

 

 

- З обох крайніх боків пластини поставте по 1чорній  деталі 1х1. (мал. 7) 

- Зверху на них поставте чорні пластини 1х2 так, щоб вони виступали в різні 

сторони. (мал. 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Відкладіть у бік збудоване.  

- Візьміть чорну пластину 2х2, зверху поставте білу деталь 1х2, а на неї білий 

елемент 2х2. Пластина і деталь мають бути одна навпроти іншої. В нас вийшла 

нога. (мал. 9) 

- Зробіть ще одну таку ногу.  

- Приєднайте ноги до тулуба. Одну поставте з краю, а ту, що ближче до голови 

поставте відступивши 1 ряд шипів. (мал. 10) 

- Наш цап готовий.  
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Фізкультхвилинка 

Раз, два! Час вставати,  

Від занять відпочивати.  

Три, чотири! Присідаймо,  

Швидко втому проганяймо.  

П’ять, шість! Засміялись,  

Кілька раз понахилялись.  

Сім, вісім! Потягнулись,  

Покрутились, повернулись.  

Дев’ять, десять! Час настав  

Повернутися до справ.  

 

ІІІ. Підсумок заняття 

3.1. Дидактична гра «У світі казок» 

Мета: Пригадати разом з учнями в яких казках зустрічається цап, коза і козеня; 

розвивати пам’ять, увагу, уяву, мислення; виховувати любов до навчання. 

Завдання: Дітям пропонується пригадати в яких казках зустрічаються цап, коза 

і козеня.  

(Можна заздалегідь підготувати малюнки із зображенням цих казок, якщо 

учням важко самим пригадати назви) 

Назви: «Вовк і семеро козенят», «Коза - дереза», «Цап та баран», «Кіт, цап і 

баран» та інші.  

3.2. Закріплення вивченого  

- Кого ми будували на сьогоднішньому занятті? (Цапа) 

- Як називають дитинча цапа та кози? (Козеня) 

- Для чого козі роги? (Вона ними бодається та захищає себе і козенят) 

- Чим вкрито тіло кози? (Довгою шерстю) 

- Чим живиться коза? (Травою) 

- Як подає голос коза? (Ме –ме –ме) 

- А яку користь приносять ці тварини людині? (Кози дають молоко, м’ясо, 

шерсть, пух, шкіру) 

3.3. Рефлексія 

3.4. Аналіз роботи учнів на занятті 

 

Заняття №18 

Тема: «Собака, щеня; кішка, кошеня» 

Мета: Розширити знання дітей про домашніх тварин, уточнити уявлення про 

зовнішній вигляд собаки, щеняти, кішки, кошеняти, їх харчування, будову тіла, 

продовжити навчати самостійно прикріпляти деталі Лего по всій поверхні та на 

відстані одна від одної, збагачувати активний і пасивний словниковий запас 

учнів; розвивати здібності до конструювання, концентрацію, стійкість і вміння 
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переключати увагу, пам’ять, наглядно-дійове та наглядно-образне мислення, 

світогляд, дрібну моторику рук, звукову та граматичну культуру мовлення; 

виховувати зацікавленість предметом, правильну поведінку на занятті, любов 

до природи, дбайливе ставлення до тварин. 

 

Хід заняття 

I. Організація початку заняття  

1.1. Привітання  

 

ІІ. Основна частина 

2.1. Дидактична гра «Мозаїка»  

Мета: закріплювати знання про геометричні фігури, вміння виділяти, 

зіставляти і називати форму, колір, величину, формувати вміння розрізняти 

просторові напрями і орієнтування; розвивати уміння встановлювати 

тотожність предметів за їх властивостями; виховувати зацікавленість до 

навчання. 

Завдання: Учням надаються розрізні картинки із зображенням 

кішки/собаки/кошеняти/щеняти. Діти мають зібрати малюнки.  

- Діти, розгляньте картки, на яких зображені частини будови тіла тварин і 

складіть цільні зображення. 

- Які тварини у вас утворилися? (Собака, кішка, щеня, кошеня) 

- Сьогодні ми продовжимо розмову про тих тварин, які живуть поруч - в 

одному з нами будинку, у нашому дворі. Розмова піде про домашніх тварин - 

кішок і собак. Ми з'ясуємо, як потрібно ставитися до домашніх вихованців. 

2.2. Бесіда про кішку  

(Під час бесіди вчитель використовує ілюстрації домашніх тварин: кішки і 

кошеняти) 

- Дуже давно кішки і собаки живуть поряд з людиною. У давнину кішки були 

дикими тваринами, людина полювала на них, щоб здобути собі м'ясо на їжу і 

шкурки для одягу. І тільки коли люди помітили, що кішки спритно 

справляються з гризунами, вони гідно оцінили цю тварину. Кішка - це звичайне 

домашнє тварина, але з незвичайними якостями.  

- Форма голови у кішок буває різною, все залежить від породи. На голови 2 

вуха, ніс, вуса. Кішки дуже граційні тварини, у цьому їм допомагає їх довгий 

хвіст.  

- У кішки дуже тонкий слух: вона чує найменші шерехи, які виробляють миші. 

А потім повертає вуха, як супутникові антени, і точно визначає, де ховається 

видобуток. 

- У кішки дуже хороший зір. Котяче око можна порівняти зі світловідбивачами 

машини: у кішки в напівтемряві можна помітити зеленкуватий відблиск у очах. 

Очі у кішки великі і дивляться в одному напрямку. Кішка правильно визначає 

відстань до предмета. Незважаючи на гарний зір, в повній темноті кішка, 

звичайно, нічого не бачить, і тоді головним органом почуттів стають вуса. 

Завдяки ним кішка відчуває найменші коливання повітря і може впевнено 

пересуватися в темряві, не зачіпаючи навколишні предмети. 
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- Кішка дуже чистоплотна і часто вмивається. Вона вилизує не стільки свій 

бруд, скільки свій запах. Всі кішки - мисливиці, а вони полюють із засідки. І 

якщо видобуток відчує запах кішки, то кішка може залишитися голодною. 

- Чи знаєте ви, як доглядати за кішкою? 

- Кішкам необхідно точити кігті, для цього можна використовувати дошку або 

зробити спеціальний валик на підставці. 

- Для догляду за шерстю використовують гребінці і щітки. Це добре впливає на 

самопочуття кішки, служить для масажу і дихання шкіри. 

- Посуд для їжі і пиття повинна бути стійкою і неглибокої. Його потрібно 

регулярно мити. 

- Дорослу кішку краще годувати 2 - 3 рази в день. Кошенят треба годувати 6 

разів на день. 

2.3. Слухання вірша 

- Як спілкується кішечка? (Муркотить, нявкає) 

- Я пропоную послухати вам вірш. 

 

Каже мені тихо кішка... 

- Пожалій мене трішки! 

Не збагну я цю кішку. 

Я їй тицяю в рот цукерку, 

Я під самий кошачій ніс 

Найкращий свій значок підніс. 

Я обійняв її за шию - 

- От як я тебе жалію! 

Ну, чого ти хочеш кішка? 

Каже вона... 

- Трішки, 

Хоч трішки пожалій - 

Відпусти мене мерщій! 

 

- Що не можна робити з кішками?  

- Чи знаєте ви, що саме каже кішка своїми діями?  

- Якщо кішка лагідно муркоче - що це означає? (Це означає, що у кішки гарний 

настрій) 

- А якщо кішка нявкає - що це значить? (Кішка або вітає вас, або щось 

просить) 

- Кішка треться об ноги - що це значить? (Кішка каже вам «спасибі», а може, 

щось у вас просить) 

2.4. Бесіда про собаку 

(Під час бесіди вчитель використовує ілюстрації домашніх тварин: собаки, 

щеняти) 

- Собака - вірний помічник людини з давніх часів. Вона першою прийшла до 

нього з лісової хащі і прийняла її заступництво. Це було дуже давно. Первісна 

людина жила в печері і постійно боялася за своє життя. Вона прислухалася до 

кожного шереху і незнайомого звуку: не підкрадається чи звір, ворог? А собака 
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чує те, чого не чує людина, відчуває запахи, недоступні для людського нюху. 

Особливо вона корисна вночі: адже в минулому собака була нічним хижаком. 

Знадобилися тисячоліття, перш ніж хижак забув дикі звички і став вірним 

другом людини. Людина приручила собаку вартувати будинок - печеру, 

гавкотом подавати сигнал тривоги, допомагати на полюванні і захищати 

худобу. Всюди, де живе людина, поруч з ним - собака - вірний друг. 

- Що любить їсти собака? (Кісточку) 

- А як називається будинок собаки? (Будка) 

- Якщо собаки об’єднуються у групу, то вона називається – зграя.  

- А як говорить собака? (Гавкає) 

- Яку користь приносить собака людині? (Охороняє дім людини) 

- Вірно, собака – це сторож людини, але крім цього собака і в іншому дуже 

допомагає.  

- По снігах тундри біжать їздові собаки. В упряжці 8 - 10 собак. Вони 

перевозять різні вантажі. 

- Людині, яка втратила зір, собака як би замінює очі: проводить додому і на 

роботу, оберігає в дорозі. 

- Є собаки - пожежники. Вони знаходять в диму і вогні постраждалих і 

виносять їх з небезпечного місця. 

- Собака допомагає знайти злочинця по запаху. 

- Ось такі корисні і потрібні людям собаки.  

- Я хто з вас знає, як доглядати за собакою? (Відповіді дітей)  

-  Собаці слід виділити її територію. Місце повинно утримуватись в чистоті. 

- Потрібно мати миску для води і миску для корму. Миску собаки необхідно 

мити після кожного годування, миску для води - раз в день. 

- Необхідно мати предмети догляду: гребінці, щітки, нашийник і повідець, для 

вигулу - намордник. 

- Діти, якщо ви коли-небудь захочете завести кішку або собаку, спочатку 

вивчіть правила утримання, годівлі, догляду за твариною. 

2.5. Дидактична гра «Підкажи слівце» 

Мета: закріпити знання дітей про свійських тварин та про групи в які вони 

об’єднуються; розвивати мислення, пам’ять, мовлення; виховувати поважне 

ставлення до тварин і природи. 

Завдання: Вчитель називає тварин, а учні мають відповісти, як правильно 

називаються групи в які вони об’єднуються. 

- Група коней – це … (табун); 

- Корів – … (стадо); 

- Овець – … (отара); 

- Собак – … (зграя). 

2.6. Практична робота дітей за інструкцією вчителя 

1) Для створення собаки нам потрібно: коричневі – 9 деталей 2х2, по 3 деталі 

2х4 і 2х3, 2 елемента 1х4, 5 деталей 1х2 і 4 цеглинки 1х1; чорні – 5 деталей 1х2 і 

1 цеглинка 2х2; біла – 1 елемент 1х2. 
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- Спочатку будемо використовувати коричневі деталі. 

- Візьміть 8 елементів розміром 2х4. Покладіть їх одна біля одної у два ряди, по 

4 у кожному. (мал. 1)  
- Щоб з’єднати їх візьміть деталь 2х4 і прикріпіть її зверху будь якого краю 

таким чином, щоб деталь 2х4 звисала на 1 ряд шипів. (мал. 2) 

- Поруч поставте ще одну деталь 2х4, а біля неї елемент 2х3, він має також 

звисати на 2 ряди шипів. (мал. 3)  

 

 

 

 

 

 

- Переверніть збудований елемент і знизу з будь якої сторони приєднайте 

деталь 2х3 відступивши 1 ряд шипів. Розмістіть елемент так, щоб він з’єднував 

деталі 2х2 посередині. (мал. 4) 

- Поруч приєднайте таку саму деталь. (мал. 5) 

- Знову переверніть збудоване і з того краю, де звисає 1 ряд шипів поставте 

деталь 2х2 так, щоб вона також звисала. Зверху з краю поставте чорну деталь 

розміром 1х2 – це буде хвіст нашої собаки. (мал. 6) 

 

 

 

 

 

 

- Відкладіть в сторону збудоване. 

- Візьміть чорну деталь 1х2, поруч поставте коричневий елемент 1х1. (мал. 7) 

- З’єднайте ці деталі зверху коричневою деталлю 1х2. (мал. 8)  

- В нас вийшла лапа собаки. Зробить таким чином ще три лапи.  

- Приєднайте 2 лапи до збудованого раніше. Так, щоб вони були задніми і 

дивилися в іншу сторону від хвоста. (мал. 9) 

 

 

 

 

 

 

- Тепер приєднайте з іншого боку ще дві передні лапи. (мал. 10) 

- На виступаючу деталь приєднайте елемент 2х4 так, щоб він накривав лише 2 

ряди шипів. (мал. 11) 

- Зверху поставте чорну деталь 2х2 так, щоб вона накрила 1 ряд шипів. Поруч 

поставте коричневу деталь 1х2, а біля неї 1х4. (мал. 12) 
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- Візьміть білу деталь 1х2 та поставте її на коричневу деталь такого ж розміру. 

(мал. 13)  

- На коричневу деталь 1х4 поставте таку ж. Наша собака готова! (мал. 14) 

 

 

 

 

 

 

 

- Як би назвали збудовану собаку? (Відповіді дітей) 

 

Фізкультхвилинка  

Із – за парт всі миттю встали,  

Гарно спинки підрівняли.  

Вгору тягнемось усі,  

Мов трава в дрібній росі.  

Потім легко всі присіли,  

Наче ноги заболіли.  

Потім встали, руки в боки  

І зробили два підскоки.  

Каблучками цок – цок.  

І продовжимо урок. 

 

2) Для створення кішки нам потрібно взяти: чорні – по 2 деталі розмірами 2х8 і 

1х4, 1 елемент 2х6, по 4 деталі 2х4 і 2х2, 3 цеглинки 2х3, 11 деталей 1х2; чорні 

пластини – по 2 розміром 2х8 і 1х3, 4 – 2х4, 8 – 2х2, 6 – 1х2; білі пластини – 2 

розміром 1х4; рожеву пластину розміром 1х1. 

- Візьміть 2 пластини розміром 2х8 і покладіть їх горизонтально перед собою. 

(мал. 1) 

- З’єднайте їх з будь якого краю вертикально деталлю 2х4. (мал. 2) 

- До кінця з’єднайте пластини деталями 2х4. (мал. 3) 
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- Приєднайте горизонтально деталь розміром 2х8. (мал. 4) 

- Поруч поставте такий же елемент. (мал. 5) 

- Переверніть збудоване низом вгору і приєднайте з будь якого краю 2 деталі 

2х4 так, щоб вони були вертикально розміщенні до побудованої конструкції. 

(мал. 6) 

 

 

 

 

 

 

- Візьміть деталь 2х6 і поставте її посередині збудованого. (мал. 7) 

- З іншого боку по краях поставте 2 деталі 1х2. (мал. 8) 

- На деталі 2х2 поставте з краю елемент 1х4. (мал. 9) 

 

 

 

 

 

 

- З іншої сторони також поставте елемент 1х4.  На перший поставте пластину 

2х2. (мал. 10) 

- До іншої деталі 1х4 також приєднайте пластину 2х2. Вони мають дивитися в 

одну сторону. (мал. 11)  
- Поставте фігуру на ноги. Візьміть 2 пластини розміром 1х4 та поставте їх 

посередині конструкції. (мал. 12)  
 

 

 

 

 

 

- Зі сторони задніх ніг поставте з краю на пластину деталь 1х2. (мал. 13) 

- Зверху накладіть ще 5 таких деталей. (мал. 14) 

- З іншої сторони пластини приєднайте деталь розміром 2х3. (мал. 15) 

 

 

 

 

 

 

- Покладіть зі сторони від хвоста на деталь 2х3 пластину розміром 2х2 так, зоб 

вона накрила 1 ряд шипів. (мал. 16) 

- Поруч приєднайте пластину 1х2, а біля неї знову пластину 2х2. Знову 

покладіть пластину 2х2 зі сторони від хвоста. (мал. 17) 
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- Повторіть всі ті маніпуляції, які робили при створені попереднього ряду. 

Спочатку пластину 1х2, а поруч 2х2. Зверху покладіть вертикально деталь 2х3. 

Вона має виступати вперед на 1 ряд шипів. (мал. 18) 

 

 

 

 

 

 

- Поруч таким же чином поставте деталі 1х3 і 2х3. Зверху приєднайте пластину 

2х2. (мал. 19) 

- Поруч додайте пластини 1х2 і 2х2. (мал. 20) 

- Перед платинами зверху на деталі приєднайте білі пластини 1х4 з обох сторін 

так, щоб кожна накрила по 2 шипа. (мал. 21)  

 

 

 

 

 

 

- Між білими пластинами поставте рожеву 1х1. (мал. 22) 

- На чорну пластину поставте деталь 2х2, поруч 1х2 і знову 2х2. (мал. 23) 

- Зверху прикріпіть пластину розміром 2х3 так, щоб вона накривала 2 ряди 

шипів, поруч поставте пластину 1х2 і знову 2х3, вона також має накрити 2 ряди 

шипів. (мал. 24) 

  

 

 

 

 

 

- З обох боків зверху додайте по пластині 2х2 так, щоб вони накривали 1 ряд 

шипів. (мал. 25) 

- Зверху, зі сторони ближчою до хвоста, поставте деталь 1х2, а поруч пластину 

такого ж розміру. (мал. 26)  
- Зробіть те ж саме з іншої стони. (мал. 27) 

- Наша кішка готова.  

 

 

 

 

- Як ви назвете свою кішку? 
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ІІІ. Підсумок заняття 

3.1. Закріплення вивченого 

- Який зовнішній вигляд має кішка? (Форма голови у кішок буває різною, все 

залежить від породи. На голови 2 вуха, ніс, вуса. Кішки дуже граційні тварини, 

у цьому їм допомагає їх довгий хвіст) 

- А як виглядає собака? (Має голову різної форми, два вуха, 4 лапи – 2 передні і 

2 задні, хвіст довгий або короткий, шерсть також буває різної довжини і 

кольору) 

- Чим живиться кішка? (М’ясом, кормом) 

- А чим харчується собака? (М’ясом, кістками, кормом) 

- Як звати дитинча кішки? (Кошеня) 

- Як звати батьків кошеня? (Кішка і кіт) 

- Як звати дитинча собаки? (Щеня) 

- Як каже кішка? (Няв – няв – няв) 

- А як подає голос собака? (Гав – гав – гав)  

- Яку користь приносить людині кішка? (Ловить мишей) 

- Яку користь приносить людині собака? (Стереже будинок, захищає людину) 

3.2. Аналіз роботи учнів на занятті 

 

Заняття №18 

Тема: «Свійські тварини» 

Мета: Закріпити знання дітей про свійських тварин та їх дитинчат, уточнити 

уявлення про їх зовнішній вигляд, їх харчування, будову тіла,  закріпити 

уявлення про розташування предметів у просторі з використанням слів «зліва», 

«справа», «внизу», «вгорі», продовжити навчати самостійно прикріпляти деталі 

Лего по всій поверхні та на відстані одна від одної, збагачувати активний і 

пасивний словниковий запас учнів; розвивати здібності до конструювання, 

концентрацію, стійкість і вміння переключати увагу, пам’ять, наглядно-дійове 

та наглядно-образне мислення, світогляд, дрібну моторику рук, звукову та 

граматичну культуру мовлення; виховувати зацікавленість предметом, 

правильну поведінку на занятті, любов до природи, дбайливе ставлення до 

тварин. 

 

Хід заняття 

I. Організація початку заняття  

1.1. Привітання  

 

ІІ. Основна частина 

2.1. Бесіда 

(Під час бесіди вчитель використовує ілюстрації свійських тварин) 

- Діти я пропоную вам сьогодні завітати у гості на ферму.  
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- Як ви гадаєте, яких тварин ми там сьогодні побачимо? (Півня, курку, гусака, 

гуску, бика, корову, барана, вівцю, кабана, свиню, цапа, козу, коня, кобилу, 

собаку і кішку) 

- А як назвати кожну із цих тварин пестливо? (Наприклад: Півень – півник, 

курка – курочка, гусак – гусачок, гуска – гусочка, бик – бичок, корова – корівка, 

баран – баранчик  і т.д.) 

2.2. Дидактична гра «Хто як голос подає» 

Мета: закріпити уявлення дітей про те, як спілкуються між собою тварини; 

розвивати уяву, мислення, мовлення, пам’ять; виховувати поважливе ставлення 

до природи; 

Завдання: вчитель демонструє учням зображення різних тварин, а учні мають 

сказати, як подає голос ця тварина.  

- Діти, у наших тварин загубились дитинчата, давайте допоможемо їм погукати 

їх, бо вони зовсім забули як це робиться.  

- Як покличе свою малечу квочка? (Ко-ко-ко) 

- А як гуска покличе? (Га-га-га)  

- Як кобила? (Іго-го) 

- Як свиня - порося? (Хрю-хрю-хрю) 

- Як вівця? (Бе-бе-бе) 

- Корова? (Му-му-му) 

- Коза? (Ме-ме-ме) 

- Кішка? (Няв-няв-няв) 

- Собака? (Гав-гав-гав) 

- Молодці! З вашою допомогою тварини знайшли всіх своїх дитинчат. 

2.3. Дидактична гра «Хто яку користь приносить» 

Мета: закріпити знання дітей у тому, яку користь приносить людині свійські 

тварини; розвивати пам’ять, мовлення, мислення, уважність, зацікавленість до 

навчання; виховувати добре ставлення до тварин. 

Завдання: Учні мають назвати, яку користь приносять різні тварини, що 

живуть на фермі поруч з людиною.  

- Курка – вона дає людині яйця, м'ясо, пух, пір’я. 

- Вівця – від вівці отримують вовну, м'ясо, сало, молоко, масло і сир. 

- Кінь – перевозить вантаж, може бути засобом пересування людей, оре поле. 

- Корова – дає людям м’ясо і молоко, з якого виготовляють різноманітні 

молочні продукти: сир, кисле молоко, масло і т.д. 

- Свиня – від свині отримують м’ясо, сало і шкіру.  

- Коза – вона дає людині м’ясо і молоко. З нього також виготовляють молочні 

продукти. 

- Кішка – ловить мишей. 

- Собака – захищає людину і її будинок від небезпеки.  

- Всі тварини дуже корисні для людини і приносять безліч користі.  

2.4. Дидактична гра «Хто де живе» 

Мета: закріпити уявлення дітей про місце, де проживає тварина поруч із 

людиною; розвивати увагу, уяву, мовлення, пам’ять, мислення; виховувати 

заохочення до навчання. 
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Завдання: На дошці висять вже знайомі дітям споруди – кошара, стайня, 

свинарник, курятник та інші, а учні мають поселити картки з тваринами у 

потрібних будинках.  

- Діти, наші тварини розбіглися по фермі, а ви маєте допомогти  знайти 

кожному свій дім. 

Наприклад: кінь – стайня, курка – курятник, вівця – кошара і т.д. 

2.5. Практична робота дітей 

- Діти, на фермі трапилася біда – зруйнувався міст і всі тварини не можуть 

перебратися на іншу сторону, щоб попастися. Тому сьогодні я пропоную вам 

побудувати міст через річку, щоб тварини могли перейти. Згодні? 

 

Для створення моста потрібно: 1 основна пластина розміром 8х16, по 4 

пластини розмірами 1х10, 1х2 і 1х1, 8 пластин 1х6, 13 пластин 2х6, 3 пластини 

2х4; 12 цеглинок розміром 1х1. 

 

- Візьміть основну пластину 8х16, покладіть її горизонтально. (мал. 1) 

- Відступіть з верхнього лівого краю вниз 1 шип і вправо 2 шипа та поставте 

деталь 1х1. З нижнього лівого краю відступіть 1 шип вгору і вправо 2 шипа та 

поставте деталь 1х1. З правого верхнього краю відступіть 1 шип вниз і 2 шипа 

вліво і поставте деталь 1х1. З правого нижнього краю відступіть 1 шип вгору і 2 

шипа вліво і поставте деталь 1х1. (мал. 2) 

- На всі поставлені деталі поставте по 1 пласти ні 1х2 таким чином, щоб вони 

дивилися в середину. (мал. 3) 

  

 

 

 

 

 

- На пластинах, ближче до середини, поставте деталі 1х1. (мал. 4) 

- Горизонтально з’єднайте між собою по 2 деталі пластинами розміром 1х10. В 

вас має вийти каркас. (мал. 5) 

- Об’єднайте перші з краю деталі 1х1 між собою поставивши на них пластину 

1х6. (мал. 6)  

 

 

 

 

 

 

- Поруч з деталями 1х1 знизу поставте також пластину 1х6. (мал. 7) 

- На неї з обох боків поставте пластини 1х1. (мал. 8) 

- А зверху приєднайте пластину 1х6. (мал. 9) 
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- Знизу на основну пластину поруч із збудованим поставте пластину 1х6.  

(мал. 10) 

- Побудуйте таким же чином побудуйте сходинки з іншої сторони. (мал. 11) 

- На пластини 1х10 поставте вертикально пластину 2х6. Вона має їх об’єднати. 

(мал. 12)  

- Поруч поставте таким же чином ще 4 пластини 2х6. (мал. 13) 

- Зверху вже горизонтально з лівого верхнього краю приєднайте пластину 2х6, 

а поруч пластину 2х4. (мал. 14) 

- Нижче з лівого краю поставте пластину 2х4, а поруч 2х6. (мал. 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фізкультхвилинка 

Щось стомилась наша спинка  

І затерпли пальці.  

Встанемо, друзі, на хвилинку.  

Скачемо на скакалці.  

Присідаємо і встаємо,  

Пальцям працю ми даємо:  

В кулачок і з кулачка,  

Щоб була рука гнучка.  

Трохи шию розім’яли  

І за парти посідали. 

- Закінчить нижній ряд починаючи з пластини 2х6, а поруч 2х4. (мал. 16) 

- Зверху будь якого краю вертикально приєднайте пластину 2х6. (мал. 17) 

- Поруч з нею поставте ще 4 пластини 2х6, як ви вже це робили. (мал. 18) 

 

 

 

 

  

 

- З краю чотирьох сторін поставте по 1 деталі 1х1. (мал. 19) 

- Горизонтально об’єднайте спочатку 2 деталі пластиною 1х10. (мал. 20) 
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- Пластиною 1х10 об’єднайте таким же чином ще 2 деталі 1х1. (мал. 21)  

- Наш міст готовий! 

 

 

 

 

 

 

- Тепер всі звірі зможуть переправитись на інший берег, щоб поласувати 

соковитою травичкою.  

 

ІІІ. Підсумок заняття 

3.1. Закріплення вивченого 

- Куди ми відправилися на сьогоднішньому занятті? (На ферму) 

- Які тварини на ній живуть? (Півень, курка, гусак, гуска, бик, корова, баран, 

вівця, кабан, свиня, цап, коза, кінь, кобила, собака і кішка) 

- А що ми будували для них? (Міст)  
- А чи є в вашому місті міст? 

- З чого ми його будували? (З деталей Лего) 

- Для чого потрібен міст?  

3.2. Рефлексія 

- Чи у всіх все вдалося? 

- В чому були складнощі? 

- Що запам’яталося вам з нашого заняття?  

3.3. Аналіз роботи учнів на занятті  

 

V. БЛОК 

Заняття №19 

Тема: «Зоопарк» 

Мета: розказати про «Зоопарк» та ознайомити учнів з головними істотними 

ознаками звірів, збагатити знання новими відомостями про життя екзотичних та 

диких тварин, уточнити уявлення про їх зовнішній вигляд, їх харчування, 

будову тіла, збагачувати активний і пасивний словниковий запас учнів; 

розвивати вміння розрізняти спільні і відмінні ознаки тварин, концентрацію, 

стійкість і вміння переключати увагу, пам’ять, наглядно-дійове та наглядно-

образне мислення, світогляд, дрібну моторику рук, звукову та граматичну 

культуру мовлення; виховувати зацікавленість предметом, стимулювати 

бажання пізнати нове, правильну поведінку на занятті, любов до природи, 

дбайливе ставлення до тварин. 

 

Хід заняття 

I. Організація початку заняття  

1.1. Привітання  
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ІІ. Основна частина 

2.1. Повідомлення теми уроку через загадки 

- В Україні є місто, де зібралися на життя із різних місць звірі, птахи, риби. Тут 

разом живуть мешканці лісів, лугів і річок, а щоб дізнатися які саме, відгадайте 

загадки: 

 

Дуже товсті ноги маю, 

Ледве їх переставляю, 

Сам високий я на зріст, 

Замість носа маю хвіст. 

(Слон) 

 

У савані проживає,  

Чорно-білі смужки має.  

І весела, і пригожа,  

На конячку нашу схожа.  

(Зебра)

Як на гойдалках на вітках 

Вони плигають у клітках. 

Граються, кривляються, 

Разом забавляються. 

А веселі ці малята – 

Пустотливі … 

(Мавпенята) 

 

Мала та ще й плеската,  

На спині в неї хата.  

А сили має досить:  

Допомогти не просить. 

 (Черепаха) 

 

Вушка ріжками стирчать,  

Довгі ніжки кудись мчать,  

Ці тварини — вищі всіх —  

В Африці всі знають їх!  

(Жирафи) 

Непроста у нього роль — 

Між звірей він, як король: 

Грива жовто-золота, 

Має довгого хвоста. 

Хоч і схожий він на кицю, 

Кожен звір його боїться. 

Хто сховався між дерев? 

Це, звичайно, грізний… 

(Лев) 

 

Крізь пустелю навпростець  

Йдуть-бредуть неквапом  

Схожі, ніби близнюки,  

Дві гори на лапах. 

(Верблюд) 

 

В ріках Африки пірнав  

Злий, зелений пароплав.  

Хто б на зустріч не поплив,  

Всіх ковтне. Хто це?  

(Крокодил) 

 

 

- Це звірине містечко називається – «Зоопарк». 
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2.2. Бесіда 

(Під час бесіди вчитель використовує ілюстрації тварин) 

- Всіх цих тварин разом зібрали колись вчені, вивчаючи живу природу, - 

біологи. Вони вирішили показати людям, який різноманітний тваринний світ. 

Для цього їм прийшлось тварин з далеких країн привчати до життя в 

незнайомих умовах – в нашому кліматі.  

- В перших Зоопарках жителів було небагато, усього декілька десятків. В наш 

час набагато більше тварин можна зустріти в зоопарках.  

- В Зоопарках вивчають поведінку тварин, хвороби тварин та вчаться їх 

лікувати. Піклуються про розведення в неволі рідкісних тварин, щоб вони 

змогли зберегтися на Землі.  

- Кожного дня жителі Зоопарків зустрічають гостей – дорослих та дітей. Як 

гостинні господарі, вони не хочуть нікого засмучувати і ніколи не 

відмовляються від подарунків – ласощів. Тільки гості не знають, як потім від їх 

ласощів тварини хворіють. Бо їм шкідлива людська їжа, тому ніколи не годуйте 

тварин у Зоопарках, щоб не заподіяти їм шкоди. 

- Чи відвідували ви Зоопарк? (Відповіді дітей) 

- Яких тварин ви там бачили?  

- Чому тварин не можна годувати у Зоопарку? 

- Для чого потрібні Зоопарки?  

 

Фізкультхвилинка 

Слон слоняток на полянку  

На зарядку вивів зранку.  

Всім сказав: - Шикуйтесь, струнко!  

Сам присів й піднявся хутко.  

Слоненята повторили:  

- Встали – сіли, встали – сіли.  

Слоненята роблять вправи:  

Ногу вліво, ногу вправо.  

Нахилились, піднялись,  

Потім добре потяглись.  

Слоненятка відпочили  

І за парти дружно сіли. 

 

2.3. Дидактична гра «Дослідники» 

Мета: закріпити в пам’яті учнів образів тварин, вміти виділяти їх основні 

частини, запам’ятовувати назви тварин; розвивати конструктивне уявлення 

дітей, мовлення, мислення; виховувати інтерес до навчання і пізнання нового. 

Завдання: Учням даються картки із зображенням різних тварин та їх тіні, а 

вони мають утворити правильні пари та співвіднести їх. 

2.4. Смішинки 

- Кожного дня у Зоопарку відбуваються цікаві розмови дітей та дорослих, що ж 

сьогодні ми почуємо у нашому Зоопарку?  
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1) Вчитель: - Хто може назвати п’яти диких тварин? 

Петриков тягне руку. 

Вчитель: - Відповідай, Міша! 

Міша: - Тигр, тигр і … три тигреня.  

 

2) - Саша, ти знаєш, чому в пустелях їздять на верблюдах? 

- Знаю, щоб пісок не потрапляв у черевики. 

 

3) - Антон, чому ти такий засмучений?  

- Міс пес утік. 

- Так дай оголошення в газету. 

- Хіба ж собаки читають газети? 

 

4) – Татку, чи слонячий батько тягає слонят за вуха? 

- Ні. 

- От шкода! Такі вуха пропадають дарма! 

5) Стоїть хлопчик біля клітки з левом.  

Побачив його працівник Зоопарку й каже: - Хлопчику, відійди від клітки! 

- Не бійтеся, тітечко, я йому нічого не зроблю! 

 

ІІІ. Підсумок заняття 

3.1. Дидактична гра «Доповни речення» 

Мета: закріпити знання дітей із розуміння вмінь і навичок тварин; розвивати 

логічне мислення, мовлення, пам’ять; виховувати спостережливість. 

Завдання: Вчитель зачитує факти про тварин, а учні мають зрозуміти про яку 

тварину йде мова та назвати її. Якщо учням важко назвати назву тварини, то 

вчитель допомагає їм. 

- У пустелі живе … (верблюд) 

- Чорно-білу має спинку … (зебра) 

- Має довгу-довгу шию … (жирафа) 

- Схожа на довгу вірьовку … (змія) 

- У болоті любить їсти і спати … (бегемот)  

- Під дзьобом торбинка … (пелікан) 

- Має дуже довгий ніс, що зветься хоботом … (слон) 

- Може перегнати коня і навіть машину … (ягуар) 

3.2. Рефлексія 

- Чим запам’яталося сьогоднішнє заняття?  

- Як називається звірине містечко?  

- Яких тварин ми сьогодні згадали?  

- Чи виникло у вас бажання відвідати Зоопарк? 

 3.3. Аналіз роботи учнів на уроці 
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Заняття №20 

Тема: «Зебра» 

Мета: ознайомити учнів з головними істотними ознаками звірів, збагатити 

знання новими відомостями про життя такої тварини, як «зебра», уточнити 

уявлення про її зовнішній вигляд, харчування, будову тіла, продовжити навчати 

самостійно прикріпляти деталі Лего по всій поверхні та на відстані одна від 

одної, збагачувати активний і пасивний словниковий запас учнів; розвивати 

вміння розрізняти спільні і відмінні ознаки тварин, здібності до конструювання, 

концентрацію, стійкість і вміння переключати увагу, пам’ять, наглядно-дійове 

та наглядно-образне мислення, світогляд, дрібну моторику рук, звукову та 

граматичну культуру мовлення; виховувати зацікавленість предметом, 

правильну поведінку на занятті, любов до природи, дбайливе ставлення до 

тварин. 

 

Хід заняття 

I. Організація початку заняття  

1.1. Привітання  

 

ІІ. Основна частина 

2.1. Повідомлення теми заняття через вірш 

- Сьогодні ми продовжимо з вами подорожувати по Зоопарку і перша наша 

зустріч буде з дуже цікавою твариною, а щоб дізнатися про яку тварину піде 

мова послухайте уважно вірш: 

 

У малого зебреня 

вся смугастая рідня. 

Більш нема такого дива – 

смужка чорна, смужка біла. 

 

Хвіст неначе у осла, 

ледве грива відросла, 

на коника дуже схоже, 

тільки ростом менше, може. 

 

 Табуном в степу пасеться 

і галопом десь несеться, 

землю копитом збиває, 

як від хижаків тікає. 

 

Ти його ураз згадаєш, 

як шосе перебігаєш: 

лиш по «зебрі», безперечно, 

переходити безпечно. 
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- Про кого цей вірш? (Про зебру) 

- А з якою «зеброю» ми зустрічаємося щодня по дорозі до школи чи в інше 

місце? (З дорожньою зеброю) 

2.2. Розповідь вчителя про зебру 

(Під час розповіді вчитель використовує ілюстрації зебри) 

- У кожної зебри смугастий візерунок на тілі абсолютно унікальний і точно 

такого більше немає більше ні в однієї зебри. 

- Часто виникає питання про те, якого кольору зебри: чорні в білу смужку або 

білі в чорну смужку.  Провівши не одне дослідження, вчені довели, що все-таки 

зебра чорна в білу смужку. 

- Смугасте забарвлення допомагає зебрами рятуватися від мух. Комахи 

нападають на будь-теплий рухомий об’єкт, навіть на автомобіль.  А зебру 

мухи Цеце сприймає просто як миготіння чорних і білих смужок, тому їх не 

розцінюють як джерело живлення. 

- Гірські зебри дуже люблять поніжитися у ваннах з пилу і роблять вони це 

практично щодня. 

- Зебри здатні відрізняти своїх побратимів по стаду саме за смужками. Точно 

так і маленьке лоша впізнає свою маму. 

- Довжина тіла у зебр може досягати 2 – 2.5 метри, а висота – до 1.5 метри. 

Грива у зебри жорстка і коротка, а шия мускулиста. 

- Цікавий факт, що стародавні люди не раз намагалися одомашнити зебр, але 

особливим успіхом їх старання не увінчалися. 

- Зебри можуть розвивати швидкість до 80 кілометрів на годину. 

- По своїй натурі зебри дуже полохливі, навіть в зоопарках складно 

наблизитися до їхнього вольєру, так як тварини одразу ж тікають. 

- Середня тривалість життя зебр становить 25 років, проте в неволі вони можуть 

прожити і до 35-40. 

- Коли всі  зебри в табуні відпочивають, декілька «добровольців» стоять на 

сторожі, щоб у разі чого, попередити всіх родичів про наближення небезпеки. 

- Зебри дуже сімейні. Деякі особини можуть утворювати сім’ї на все життя. І не 

дивлячись на те, що в стаді може бути тисяча голів, але всі вони розділені на 

невеликі сім’ї. 

- Маленькі лошата народжуються не з чорними смугами, як у дорослих особин, 

а з рудо-коричневими. 

- Зебри по своїй натурі дуже охайні тварини,  часто можна помітити, як вони 

чистять одне одному боки, плечі і спину. 

- Після народження лошата вже через півгодини починають ходить і пити 

мамине молоко. А молоко, яким годують зебри своїх лошат, має не білий, а 

рожевий колір. 

- У дикій природі зебри живуть великими табунами. 

- Зебра травоїдна тварина, яка обожнює соковиту траву, листя чагарників, 

коріння рослин.  

2.3. Практична робота дітей  

Для створення зебри нам потрібні такі деталі: білі – 4 деталі 2х2, 3 цеглинки 

1х3, по 1 елементу 2х3 і 2х6; чорні – 2 деталі 2х2 і 5 елементів 1х2; білі 
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пластини – 4 пластини 1х2 і 1 – 2х2; чорні пластини – 5 пластин 1х2, по 2 – 2х2 

і 1х1, по 1 розмірами 2х3 і 2х4. 

 

- Візьміть деталь 2х2 білого кольору, зверху приєднайте таку ж деталь, але 

чорного кольору. (мал. 1)  
- Зверху покладіть білий елемент розміром 2х3, а на нього чорну пластину 

такого ж розміру. (мал. 2) 

- Зверху приєднайте білу деталь розміром 2х6. (мал. 3) 

 

 

 

 

 

 

- Відкладіть побудоване у сторону. Візьміть білу деталь 2х2, зверху покладіть 

чорну такого ж розміру, а вгорі знову білу. (мал. 4) 

- Зверху покладіть чорну пластину 2х2. (мал. 5) 

- Приєднайте конструкцію знизу деталі 2х6. Приєднувати її потрібно з краю 

так, щоб між ногами залишилася відстань у 1 ряд шипів. (мал. 6) 

 

 

 

 

 

 

- З того боку, де знаходиться біла деталь 2х3 зверху приєднайте пластину 2х2, 

але так, щоб вона накрила лише 1 ряд шипів. (мал. 7)  

- Під нею поставте 2 цеглинки 1х2 одна під одну. (мал. 8) 

- Відступіть на чорній пластині 1 ряд шипів і поставте деталь 1х2. (мал. 9) 

 

 

 

 

 

 

- Поруч поставте білу пластину 1х2, поруч чорну такого ж розміру, біля неї 

білу, потім чорну і останню білу. (мал. 10) 

- Зверху поставте цеглинки 1х2. Кожна має відповідати тому кольору, якого 

кольору пластинка під нею. Не ставиться лише остання – біла. (мал. 11) 

- На залишене місце поставте білу деталь 2х2. (мал. 12) 
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- Зверху на неї та на сусідню чорну деталь покладіть пластину 2х4 чорного 

кольору. (мал. 13) 

- Зверху на чорну пластину, зі сторони хвоста, покладіть чорну пластину 1х2. 

(мал. 14) 

- Поруч на чорну пластину поставте 2 чорні пластини розміром 1х2. Ставте їх 

одна на одну. (мал. 15) 

 

 

 

 

 

 

Фізкультхвилинка  

Руки в сторону та вгору — 

На носочки підніміться. 

Підніміть голівку вгору 

Й на долоньки подивіться. 

Руки в сторони розводим, 

Опускаєм плавно вниз, 

Присідати ми почнемо, 

Добре ноги розімнемо. 

Раз присіли — руки прямо. 

Встали. Знову все так само. 

Вправу дружно почали. 

Нахил вліво — раз, два, три! 

Повертаємося вправо. 

Все виконуємо гарно. 

Вліво, вправо повернулись. 

Ось розминці вже й кінець. 

Хто ж старався — молодець! 

 

- Поруч поставте деталь 1х2. (мал. 16) 

- На останню приєднану деталь поставте 2 чорні пластини 1х2 одна біля одної. 

А поруч додайте деталь 1х2 білого кольору. (мал. 17) 

- Під нею поставте таку ж деталь, а під цією деталлю приєднайте пластину 

білого кольору розміром 2х2. (мал. 18) 

 

 

 

 

 

 

- На пластину 2х2 поставте пластину 1х2 також білого кольору. (мал. 19) 

- Під білою пластиною поставте чорну пластину 2х2. (мал. 20) 

- Під нею поставте таку ж пластину, але білого кольору. (мал. 21) 
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- В нас вийшла дуже гарна зебра. 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Підсумок заняття 

3.1. Запитання до дітей 

- Про кого ми сьогодні говорили? (Про зебру)  
- Чим особлива ця тварина? (В неї особливий колір шерсті)   

- А чим відрізняється кожна зебра одна від одної? (У кожної зебри смугастий 

візерунок на тілі абсолютно унікальний і точно такого більше немає більше ні 

в однієї зебри) 

- Який факт з життя зебри ви запам’ятали? 

- Чим харчується зебра? (Зебра травоїдна тварина, яка обожнює соковиту 

траву, листя чагарників, коріння рослин) 

- Як називається група зебр? (Табун) 

- Групу яких ще тварин називають – табун? (Коней) 

- Цеглинки якого кольору ми використовували? (Чорні і білі) 

- Чи бачили ви зебру? 

- А яка «зебра» допомагає вам переходити дорогу? (Дорожня) 

3.2. Рефлексія 

3.3. Аналіз роботи учнів на занятті 

 

Заняття №21 

Тема: «Лев» 

Мета: ознайомити учнів з головними істотними ознаками звірів, збагатити 

знання новими відомостями про життя такої тварини, як «лев», уточнити 

уявлення про її зовнішній вигляд, харчування, будову тіла, продовжити навчати 

самостійно прикріпляти деталі Лего по всій поверхні та на відстані одна від 

одної, збагачувати активний і пасивний словниковий запас учнів; розвивати 

вміння розрізняти спільні і відмінні ознаки тварин, здібності до конструювання, 

концентрацію, стійкість і вміння переключати увагу, пам’ять, наглядно-дійове 

та наглядно-образне мислення, світогляд, дрібну моторику рук, звукову та 

граматичну культуру мовлення; виховувати зацікавленість предметом, 

правильну поведінку на занятті, любов до природи, дбайливе ставлення до 

тварин. 

 

Хід заняття 

I. Організація початку заняття  

1.1. Привітання  
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ІІ. Основна частина 

2.1. Повідомлення теми заняття через вірш 

- Сьогодні ми продовжимо з вами гуляти по Зоопарку. Пропоную заглянути вам 

до дуже цікавого вольєра, в якому проживає справжній цар, а що це за звір 

дізнаєтесь з вірша. Слухайте дуже уважно. 

 

Лев гривастий, вір-не-вір,  

Серед звірів-звірям-звір.  

Ще його царем зовуть  

Ті, що поруч з ним живуть.  

 

Знає силу звірина-  

З комишів не вирина,  

Як на лови ходить лев-  

Мовкне все поміж дерев.  

 

- Про кого цей вірш? (Про лева) 

- Ким вважають лева серед інших звірів? (Царем) 

2.2. Розповідь вчителя про лева 

(Під час розповіді вчитель використовує ілюстрації лева) 

- Лева називають царем звірів також за те, що він здатен, не моргаючи дивитися 

на сонце. 

- Лев – це найкрупніший із наземних хижаків Африки. 

- У нього гнучке, рухливе тіло. Він володіє добре розвиненою мускулатурою 

шиї і передніх лап. Кігті лева в довжину досягають 7 сантиметрів. 

- В нього масивна голова з витягнутою мордою, вона наділена сильними 

щелепами. На морді також розташовані декілька рядів вусів з темними цятками 

біля основи, що утворюють унікальний візерунок, цим леви і відрізняються 

один від одного. Навколо морди у лева розкішна грива. 

- Колір шерсті лева може бути пісочним, коричневим або з червоним відливом. 

Хвіст закінчується чорним пензликом.  

- Хоч у левів і великі зуби, але їжу вони не жують, а просто ковтають великими 

шматками, при цьому використовують тільки одну сторону щелепи. 

- У лева найменше серце з усіх відомих хижаків на землі.  

- Дитинчата лева називаються – левенята. Новонароджені вони плямисті, але з 

часом плями пропадають. Левенята народжуються з середньою масою тіла в 1-2 

кілограми. Оченята вони можуть відкрити тільки на 11 день, а починають 

ходити на 15. 

- Маленьких левенят молоком годує не тільки його мама, але і всі молоді левиці 

в прайді. 

- Леви до 2 років зовсім не вміють гарчати, але гарчання дорослого чути на 

відстані п’яти миль.  

- Вночі лев бачить в 6 разів краще, ніж людина, тому леви частіше полюють 

вночі. Їх поживою є різні антилопи, зебри і інші копитні тварини. 
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- Тварини можуть спокійно гуляти і нічого не боятися, якщо лев не голодний. 

Леви полюють тільки для того, щоб втамувати голод. 

- Середня тривалість життя левів – 14-16 років. А ось в неволі вони зазвичай не 

живуть довше 11 років. 

- Леви дуже люблять поспати. Середня тривалість сну  у лева складає 20 годин 

на добу.  
- При зустрічі з прайдом вони ніжно труться мордами один до одного – 

це привітання. 

- З давніх часів лев вважається символом хоробрості, мужності і відваги. 

2.3. Дидактична гра «Хто більше назве»  
Мета: закріпити знання дітей про диких тварин, їх назви, зовнішні ознаки, 

спосіб поведінки, формувати гуманне ставлення до братів наших менших; 

розвивати увагу, уяву, пам’ять, мислення, мовлення; виховувати бажання 

турбуватися про них. 

Завдання: Дітей довільно ділять на дві команди, вчитель демонструє картки із 

зображенням тварин, учні із команд називають їх назви. Перемогла та команда, 

яка дала більше правильних відповідей.  

2.4. Практична робота дітей за інструкцією вчителя 

Для створення лева нам потрібні такі деталі: жовті – 14 деталей 2х2, по 2 

елемента 2х3 і 2х4; помаранчеві – 4 цеглинки 2х2, 2 деталі 2х4, 1 елемент 2х6; 

3 жовті пластини розміром 2х4 і 1 жовта пластина 2х6. 

 

- Візьміть спочатку 4 цеглинки 2х2. (мал. 1) 

- Зверху на них покладіть ще по 1 деталі 2х2, але так, щоб вони накрили лише 1 

ряд шипів. (мал. 2) 

- Зверху методом накладання приєднайте ще по 1 деталі 2х2. (мал. 3) 

 

 

 

 

 

 

 - Поставте їх всі так, щоб кожна виступаючою частиною була повернула до 

вас. Потім об’єднайте їх парами та з’єднайте збоку пластинами 2х4 так, щоб 

накритими були лише по 1 ряду шипів ближче до середини кожної конструкції. 

(мал. 4) 

- Переверніть збудоване та з’єднайте їх між собою посередині пластиною 2х6 

так, щоб вона приєдналася лише до 1 ряду шипів. Лапи мають дивитися в одну 

сторону. (мал. 5) 

- Поставте конструкцію знову на ноги. (мал. 6) 
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- На пластину 2х6 накладіть пластину 2х4. (мал. 7) 

- Зі сторони передніх лап поставте горизонтально жовту деталь 2х4 так, щоб 

вона накрила 2 ряди шипів. (мал. 8) 

- Поруч поставте елемент 2х4, а біля нього 2х3. Вони мають бути жовтого 

кольору. (мал. 9) 

 

 

 

 

 

 

Фізкультхвилинка 

Заніміла наша спинка 

І затерпли кулачки. 

Знов у нас фізкультхвилинка, 

Наші любі діточки. 

Позгинали вправні пальці 

В кулачок і з кулачка. 

А тепер, немов у танці, 

Затанцюєм гопачка. 

І ось так поставим руки 

До плечей - і розведем, 

Колові ми зробим рухи 

І на парти покладем. 

 

- Поставте жовту деталь 2х2 зі сторони передніх лап так, щоб вона накривала 

лише 1 ряд шипів. Поруч вертикально поставте помаранчеву деталь 2х4. Вона 

має звисати з обох боків конструкції. (мал. 10)  

- Продовжуйте приєднувати жовті деталі по цьому ряду вже горизонтально. 

Спочатку деталь 2х4, а потім 2х3. (мал. 11) 

- До оранжевої деталі знизу з обох боків додайте по одній цеглині 2х2. (мал. 12) 

 

 

 

 

 

 

- На приєднані цеглинки зверху поставте по 1 помаранчевій деталі розміром 

2х2 з обох боків. (13) 

- Зверху поставте жовтий елемент 2х2 так, щоб він накривав 2 жовтих шипа і 2 

помаранчеві. (мал. 14) 

- За жовтою деталлю вертикально поставте помаранчеву деталь 2х6. Вона має 

стояти рівно посередині. (мал. 15) 

- Зверху на жовту і помаранчеву деталі поставте вертикально помаранчеву 

цеглинку 2х4.  
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- Вона має накрити 2 жовтих шипа і 4 помаранчевих шипа. (мал. 16)  

- Наш цар звірів готовий!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Підсумок заняття 

3.1. Запитання до дітей 

- Лев – це хижак, рослиноїдна чи всеїдна тварина? (Хижак) 

- Чому? (Тому що він харчується м’ясом) 

- Лев – це звір, птах чи риба? (Звір) 

- Де живе лев у природі? (У Африці) 

- Який вигляд має лев? (У нього гнучке, рухливе тіло. В нього масивна голова з 

витягнутою мордою, вона наділена сильними щелепами. Навколо морди у лева 

розкішна грива. Колір шерсті лева може бути пісочним, коричневим або з 

червоним відливом. Хвіст закінчується чорним пензликом) 

- Чим відрізняється один лев від іншого? (На морді також розташовані 

декілька рядів вусів з темними цятками біля основи, що утворюють унікальний 

візерунок, цим леви і відрізняються один від одного) 

- Як звати його дитинча? (Левеня) 

3.2. Рефлексія  

- Чим запам’яталося вам сьогоднішнє заняття? 

- Який факт про лева вам здався найцікавішим? 

- Чи бачили ви лева?  

3.3. Аналіз роботи учнів на занятті 

 

Заняття №22 

Тема: «Слон» 

Мета: ознайомити учнів з головними істотними ознаками звірів, збагатити 

знання новими відомостями про життя такої тварини, як «слон», уточнити 

уявлення про її зовнішній вигляд, харчування, будову тіла, продовжити навчати 

самостійно прикріпляти деталі Лего по всій поверхні та на відстані одна від 

одної, збагачувати активний і пасивний словниковий запас учнів; розвивати 
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вміння розрізняти спільні і відмінні ознаки тварин, здібності до конструювання, 

концентрацію, стійкість і вміння переключати увагу, пам’ять, наглядно-дійове 

та наглядно-образне мислення, світогляд, дрібну моторику рук, звукову та 

граматичну культуру мовлення; виховувати зацікавленість предметом, 

правильну поведінку на занятті, любов до природи, дбайливе ставлення до 

тварин. 

 

Хід заняття 

I. Організація початку заняття  

1.1. Привітання  

 

ІІ. Основна частина 

2.1. Повідомлення теми заняття через вірш 

- Сьогодні ми продовжимо з вами подорожувати по Зоопарку і наступна наша 

зустріч буде з дуже цікавою твариною, а щоб дізнатися про яку тварину піде 

мова послухайте уважно вірш: 

 

Це давно не дивина —  

Довгий тулуб у слона,  

Гострі бивні, наче роги, —  

Їм позаздрять носороги.  

 

Сіра шкіра і тверда,  

Від ваги — важка хода,  

Величезні вуха-крила,  

Та літати їм несила.  

 

Дужий хобот і гнучкий,  

Наче руки, беручкий.  

Слон — розумний і хоробрий,  

Може мститися, хоч добрий.  

 

Харч отримує з рослин,  

Найсильніший між тварин,  

Вміє плакати, сміятись,  

Співчувати, цілуватись. 

 

- Про кого цей вірш? (Про слона) 

- Що ви почули нового про слона в віршику? (Відповіді учнів) 

- Що вміє робити слон? (Плакати, сміятись, співчувати, цілуватись) 

 

2.2. Розповідь вчителя про слона 

(Під час розповіді вчитель використовує ілюстрації слона) 

- Слон – найбільший із сучасних наземних тварин. На нашій планеті мешкає 2 

види слонів: індійські і африканські.  
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- У слона верхня губа і ніс зрослися разом і перетворились на довгий рухомий 

хобот із ніздрями на кінці. Хобот допомагає слону зривати молоді паростки з 

високих дерев і щипати траву. Хоботом він набирає воду для пиття і обливає 

себе у спеку.  

- Але хобот потрібен не тільки для живлення, він також є органом чуття. За 

допомогою хобота слон відчуває запахи за 3 кілометри.  

- На кінці хобота шкіра тонка, він дуже чутливий і служить для дотику, а весь 

хобот – для хапання.  

- Хоботом слон вивчає шлях у незнайомих місцях і використовує його як 

зброю. Іноді під час небезпеки він згортає хобот, бо боїться втратити його. А 

без хобота слон загине.  

- У слона є бивні, які досягають 3 метрів і важать до 80 кілограм.  

- По вухах і бивнях вчені розрізняють слонів між собою.  

- Слони плавають добре, але не можуть стрибати, або бігти галопом. У них 

дійсно є тільки два варіанти ходи: прогулянка і більш швидка хода, яка подібна 

бігу. 

- У слонів поганий зір, вони бачать на відстані до 20 метрів, зате добре чують.  

- Слони живуть стадами, де головною є найстарша слониха.  

- Слони не залишають один одного в біді, вони не залишать малюка, який 

втратив матір. Їм властиво велика різноманітність емоцій і почуттів, 

включаючи горе, грайливість, співчуття і самосвідомість.  

- Вони чують музику і навіть можуть використовувати музичні інструменти, а 

також малювати.  

- При зустрічі слони вітаються — потиснувши хоботи 

- Це рослиноїдні тварини. Живляться слони листям і гілками дерев, кущами і 

травою.  

- Через гігантські розміри слони довго шукають їжу. Дорослий слон може з’їсти 

200 кілограмів трави, пагонів чагарників та листя за день.  

- У Зоопарку слона годують травою, сіном, морквою, качанами капусти, 

яблуками. Але улюблені ласощі слона – це, звичайно ж, банани. Слони люблять 

печиво і цукерки.  

- П’ють слони від 100 до 300 літрів на добу, залежно від температури навколо. І 

це тоді коли хобот цього велетня вміщує всього 7,5-8 літрів рідини.  

- Через великий апетит зуби слона дуже швидко зношуються і змінюються не 2 

рази як у людей, а 6 або 7 разів. 

- Також є поширений міф, що слони бояться мишей, а це неправда. Насправді 

слони бояться мурах і бджіл.  

2.3. Дидактична гра «Який слон» 

Мета: розширити знання дітей про диких тварин, а саме слона, збагатити 

активний і пасивний словник по даній темі, формувати стійкі уявлення про 

величини, форми і кількість; розвивати мислення, мовлення, пам’ять, 

координацію рухів; виховувати любов до навколишнього середовища.   

Завдання: Вчитель задає дітям питання стосовно слона, а учні мають 

відповісти на них та ще й показати. 

- Які у слона вуха? (Великі. Показують) 
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- Які ноги? (Товсті. Переступають з ноги на ногу, тупотять) 

- Який хобот? (Довгий. Показують) 

- А який хвостик? (Маленький)  

- А сам слон? (Великий. Показують) 

- А слоненя? (Маленьке. Показують) 

2.4. Практична робота дітей за інструкцією вчителя 

Для створення слона візьміть: сині – по 3 деталі розміром 2х6 і 2х3, по 2 

елемента розміром 2х4 і 1х4, 9 цеглинок 2х2, 1 деталь 1х6, 6 цеглинок 1х1; 

голубі – 5 елементів 1х2, 4 цеглинки 2х2; 1 деталь 1х4 білого кольору. 

  

- Спочатку нам потрібні лише сині деталі.  

- Покладіть перед собою горизонтально 2 деталі 2х6. (мал. 1) 

- З’єднайте їх вгорі вертикально деталлю 2х4, поруч поставте ще одну. (мал. 2) 

- На місці, що залишилось, посередині горизонтально поставте елемент 2х3. 

(мал. 3) 

- Поруч з деталями 2х4 з обох боків встановіть цеглинки 1х1. (мал. 4) 

- Вгорі з правої сторони посередині горизонтально поставте елемент 2х3 так, як 

ви це робили на минулому ряду. (мал. 5) 

- Поруч горизонтально приєднайте деталь 2х6. (мал. 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Відступіть з права 1 шип і на цьому ж ряду поставте деталь 1х4. Спочатку з 

одного боку, потім з іншого. (мал. 7) 

- Вгорі з правої відступіть 1 ряд шипів і поставте посередині горизонтально 

деталь 2х3. (мал. 8) 

- Поруч поставте деталь 2х2. Від неї відступіть 1 ряд шипів і поставте також 

деталь 2х2. (мал. 9) 
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- У впадину, що утворилась поставте голубу  

деталь 1х2.  

- Зверху з лівої сторони відступіть 1 ряд шипів  

і приєднайте цеглинку 2х2 вже синього кольору. 

 Вона має накривати 2 шипа синього і 2 шипа  

голубого кольорів. (мал. 10) 

- Відкладіть збудоване у сторону.  

- Візьміть синю деталь 1х3, на неї поставте голубу деталь 1х2, а поруч синю – 

1х1. (мал. 11) 

- Повторіть те саме і на наступному ряду. (мал. 12) 

- Поруч побудуйте таку ж конструкцію. (мал. 13) 

- Поставте їх горизонтально одна біля одної так, щоб стінки з голубим 

кольором були поруч. Візьміть деталь 1х6 синього кольору і з’єднайте 

побудовані конструкції так, щоб вона накрила лише голубий колір на обох 

побудовах – це вуха слона. (мал. 14) 

- Для того, щоб приєднати вуха до тулуба потрібно поставити їх вертикально 

зліва від деталі 2х2. (мал. 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фізкультхвилика 

Ми учились, ми трудились.  

І, напевно вже стомились.  

Тож, давайте для розрядки,  

Зробим кілька вправ зарядки.  

Раз!- підняли руки вгору.  

Два!- нагнулися додолу.  

Три!- повернулись вправо,вліво,  

На «чотири» - раз присіли.  

Похитали головою,  

Ще й притупнули ногою.  

Пальчиками повертіли.  

І за парти тихо сіли. 
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- Продовжуємо нашу роботу.  

- Візьміть голубу деталь 2х2, зверху накладіть 2 таких самих деталей синього 

кольору. (мал. 16) 

- Зробіть ще 1 таку побудову – це передні ноги слона. (мал. 17) 

- Візьміть знову голубу деталь 2х2, зверху накладіть синю деталь такого ж 

розміру, а зверху синій елемент 2х3. (мал. 18)  
- Зробіть ще одну таку побудову – це задні ноги слона. (мал. 19) 

- Приєднайте до тулуба задні ноги. Виступаюча сторона має бути ближче до 

середини. (мал. 20) 

- Тепер з краю приєднайте передні ноги. (мал. 21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Поставте слона на ноги. Знизу прикріпіть 1 білу деталь 1х4. (мал. 22) 

- Візьміть синю деталь 2х2, зверху поставте одна на одну 3 деталі 1х2. (мал. 23) 

- Приєднайте хобот до голови деталлю 1х2 біля білої 1х4 так, щоб виступаюча 

деталь 2х2 була ближче до ніг. (мал. 24) 

 

 

 

 

 

 

- Наш слон готовий! 
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ІІІ. Підсумок заняття 

3.1. Дидактична гра «Чув чи ні» 

Мета: закріпити знання дітей про таку тварину як слон, повторити його 

зовнішні ознаки; розвивати мислення, пам’ять, вміння слухати вчителя, 

збагачувати словниковий запас; виховувати дбайливе ставлення до тварин. 

Завдання: Вчитель зачитує вірш, якщо дина знає факт про слона, то вона 

плескає в долоні, а якщо ні, то нічого не робить. Гра допоможе вчителю 

зрозуміти чи засвоїли діти вивчений матеріал.  

 

Слони — це найбільші у світі тварини, 

А ще найсильніші на цілій Землі. 

І дуже цікаві вони для людини, 

Бо проти слонів усі звірі — малі! 

Заввишки слони аж трьох метрів сягають, 

Та ще й чотирьох досягають не раз. 

І масу велику, аж десять тонн мають. 

І навіть дванадцять заважать не раз. 

Великого хобота мають гнучкого 

І вуха-опахала є у слонів. 

Нема у тваринному світі ні в кого 

Таких вух і хобота — дива із див! 

 

Чудовий в них нюх, відчуття рівноваги  

Та й чують здалека прекрасно вони.  

І не позичати їм сили й відваги.  

В родинах великих зростають слони. 

 

3.2. Запитання до дітей 

- Слон – це хижак, рослиноїдна чи всеїдна тварина? (Рослиноїдна) 

- Чому? (Тому що живляться слони листям і гілками дерев, кущами і травою) 

- Слон – це звір, птах чи риба? (Звір) 

- Який вигляд має слон? (У нього великі вуха, довгий хобот, який у всьому 

допомога слону. Товсті ноги, короткий хвіст) 

- Чим відрізняється один слон від іншого? (По вухах і бивнях можна розрізнити 

слонів між собою) 

- Як звати його дитинча? (Слоненя) 

- Як слон допомога людині? 

3.3. Рефлексія  

- Чим запам’яталося вам сьогоднішнє заняття? 

- Який факт про слона вам здався найцікавішим? 

- Чи бачили ви слона?  

- Де саме? 

3.4. Аналіз роботи учнів на занятті 
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Заняття №23 

Тема: «Крокодил» 

Мета: ознайомити учнів з головними істотними ознаками звірів, збагатити 

знання новими відомостями про життя такої тварини, як «крокодил», уточнити 

уявлення про її зовнішній вигляд, харчування, будову тіла, продовжити навчати 

самостійно прикріпляти деталі Лего по всій поверхні та на відстані одна від 

одної, збагачувати активний і пасивний словниковий запас учнів; розвивати 

вміння розрізняти спільні і відмінні ознаки тварин, здібності до конструювання, 

концентрацію, стійкість і вміння переключати увагу, пам’ять, наглядно-дійове 

та наглядно-образне мислення, світогляд, дрібну моторику рук, звукову та 

граматичну культуру мовлення; виховувати зацікавленість предметом, 

правильну поведінку на занятті, любов до природи, дбайливе ставлення до 

тварин. 

 

Хід заняття 

I. Організація початку заняття  

1.1. Привітання  

 

ІІ. Основна частина 

2.1. Повідомлення теми заняття через вірш 

- Сьогодні ми познайомимося у Зоопарку з дуже небезпечним звіром, слухайте 

вірш, щоб дізнатися хто він. 

 

Кажуть, що у річці Ніл 

живе страшний крокодил. 

Довгий, круглий мов труба, 

ще й зелений, як трава. 

 

Як роззявить свого рота, 

вмістить там півбегімота. 

Не відпусте просто так, 

й маскуватись він мастак. 

 

Не впізна його ніхто – 

річкою пливе багно. 

Коли ж берегом гуляє, 

свою здобич виглядає. 

 

І на суші, і в воді, 

в очереті чи траві 

причаїться - й ні телень, 

так чатує цілий день. 

 

Звірині навколо лихо – 

підкрадеться тихо – тихо, 

й оком навіть не моргнеш – 

в його пащу попадеш. 

 

Він хвостом уб’є й коня, 

розрива когось щодня, 

легко перекусить кості, 

бо у нього зуби гострі. 

 

Жертви їсть і сльози ллє: 

шкода, мабуть, їх стає. 

Тільки ти йому не вір – 

Крокодил - підступний звір. 

 

- Про кого цей вірш? (Про крокодила) 
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- Де він живе? (У річці Ніл) 

- Якого він кольору? (Зеленого) 

- На що він схожий? (На трубу) 

2.2. Розповідь вчителя про крокодила 

(Під час розповіді вчитель використовує ілюстрації крокодила) 

- Загальною формою тіла крокодил ящіркоподібний. Для нього характерний 

довгий, стислий з боків високий хвіст, перетинки між пальцями задніх кінцівок, 

довга морда і плоска голова. На передніх кінцівках – по п’ять пальців, на задніх 

– по чотири.  

- Ніздрі, що знаходяться на передньому кінці морди, і очі, підведені і 

розташовані на верхній стороні голови, дозволяють крокодилам триматися у 

воді біля її поверхні, виставивши назовні лише очі і ніздрі.  

- Крокодил може затримувати дихання більш ніж на годину. Він здатен в одну 

мить зануритися на декілька метрів.  

- Тіло, хвіст і кінцівки крокодилів покриті великими, правильної форми 

роговими щітками, розташованими на спині і животі правильними рядами. 

Панцер добре захищає тіло крокодила.  

- Довжина крокодила досягає 6 метрів, а вага до тонни.  

- Крокодили населяють різні прісні водоймища, можуть жити і в солоній воді. 

Більшу частину доби вони проводять у воді. На прибережні мілини виходять 

вранці і ближче до вечора – зігрітися в сонячних променях.  

- Полюють крокодили вночі. Вони їдять рибу та будь-яку здобич, з якою 

можуть впоратися.  

- Крокодили не вміють жувати, тому їжу ковтають по частинах. У щелепах 

крокодилів від 64 до 70 зубів в залежності від виду.  

- Крокодили ковтають каміння. Воно допомагає їм перетравлювати їжу та 

виступає у ролі баласту для пірнання. 

- Крокодили можуть обходитися без їжі від 1 року до 1,5 років. 

- Рухаються крокодили у воді за допомогою хвоста. На суші крокодили повільні 

і незграбні, але роблять іноді значні переходи, віддаляючись на декілька 

кілометрів від водоймищ.  

- Крокодили відкладають яйця величиною з курячі або гусячі, з яких потім 

вилуплюються дитинча крокодила, їх буває від 10 до 100.  

- Живуть крокодили до 100 років.  

- Найменше очікуєш побачити цього незграбного хижака на дереві. Проте деякі 

види крокодилів вміють підійматись на розташовані біля річок стовбури дерев. 

- Крокодили дійсно плачуть, тим самим вони виводять надлишки солей з 

організму. 

2.3. Дидактична гра «Хто зайвий?» 

Мета: закріпити у дітей уявлення про свійських і диких тварин, вміти 

правильно їх називати, розподіляти на групи; розвивати зв’язне мовлення, 

мислення, пам’ять, уважність, вміння слухати вчителя; виховувати 

зацікавленість до навчання. 
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Завдання: Вчитель зачитує або демонструє тварин, а учні мають визначити яка 

тварина зайва. Вчитель просить коментувати свої відповіді та пояснювати, 

чому саме цю тварину обрали діти.  

Наприклад: 

1) Слон, лев, зебра, корова. (Зайва корова, бо це свійська тварина) 

2) Свиня, теля, верблюд, баран. (Зайвий верблюд, бо всі інші тварини свійські)  

2.4. Практична робота дітей за інструкцією вчителя 

Для створення крокодила нам потрібно: зелені – 4 деталі 2х4, по 2 елемента 2х3 

і 2х2; 1 салатова деталь 2х4; 2 білі цеглинки 1х1; пластини зелені – по 2 

розміром 2х2 і 1х2, по 1 розміром 2х4 і 2х8; салатові пластини – 2 розміром 2х3, 

1 розміром 1х2; 1 біла пластина 2х2. 

 

- Для початку нам потрібні деталі і пластини зеленого кольору. Інші відкладіть 

у сторону. 

- Візьміть пластини 2х8 і 2х4 та покладіть їх горизонтально перед собою. 

Довша пластина має знаходитися зліва, а коротша справа. (мал. 1) 

- З лівого краю на довшу пластину поставте вертикально деталь 2х4 так, щоб 

вона була посередині. (мал. 2) 

- Поруч вже горизонтально накладіть деталь 2х3, а поруч 2х4. Потім знову 

вертикально поставте елемент 2х4. (мал. 3) 

 

 

 

 

Фізкультхвилинка  

Рано-вранці крокодили  

На зарядку всі ходили.  

А за ними вирушали  

Тигри, леви і шакали.  

Поспішали кенгуру,  

Несли в торбах дітвору.  

Антилопи і горили  

Теж зарядку там робили.  

Слон поволі, наче робот,  

Раз і два, і три й чотири -  

Присідали крокодили.  

Лиш ледачі бегемоти  

Не вилазили з болота. 

 

- Горизонтально додайте деталь 2х4. (мал. 4) 

- З лівої сторони відступіть 1 ряд шипів і поставте деталь 2х3. Поруч поставте 2 

пластини розміром 1х2 методом накладання одна на одну. (мал. 5) 
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- Поруч поставте деталь 2х2, біля неї 2 пластини 2х2 методом накладання одна 

на одну, а поруч знову деталь 2х2. (мал. 6) 

 

 

 

 

 

 

- Зліва перед деталлю 2х3 поставте салатову деталь 2х4. (мал. 7) 

- На неї з краю поставте білу пластину 2х2, а поруч салатову пластину 2х3. 

(мал. 8) 

- Зверху на білу пластину поставте салатову пластину розміром 2х3. (мал. 9) 

- Поруч 2 деталі 1х1. (мал. 10)  

- Крокодил готовий! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Підсумок заняття 

3.1. Запитання до дітей 

- Крокодил – це хижак, рослиноїдна чи всеїдна тварина? (Хижак) 

- Чому? (Тому що крокодил полює на інших тварин і живиться м’ясом і рибою) 

- Який вигляд має крокодил? (Загальною формою тіла крокодил 

ящіркоподібний. В нього характерний довгий хвіст, перетинки між пальцями 

задніх кінцівок, довга морда і плоска голова. На передніх кінцівках – по п’ять 

пальців, на задніх – по чотири. Ніздрі, що знаходяться на передньому кінці 

морди, і очі, підведені і розташовані на верхній стороні голови) 

- Якого він кольору? (Зеленого) 

3.3. Рефлексія  

- Чим запам’яталося вам сьогоднішнє заняття? 

- Який факт про крокодила вам здався найцікавішим? 

- Чи бачили ви крокодила?  

- Де саме? 

3.4. Аналіз роботи учнів на занятті 
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Заняття №24 

Тема: «Мавпа» 

Мета: ознайомити учнів з головними істотними ознаками звірів, збагатити 

знання новими відомостями про життя такої тварини, як «мавпа», уточнити 

уявлення про її зовнішній вигляд, харчування, будову тіла, продовжити навчати 

самостійно прикріпляти деталі Лего по всій поверхні та на відстані одна від 

одної, збагачувати активний і пасивний словниковий запас учнів; розвивати 

вміння розрізняти спільні і відмінні ознаки тварин, здібності до конструювання, 

концентрацію, стійкість і вміння переключати увагу, пам’ять, наглядно-дійове 

та наглядно-образне мислення, світогляд, дрібну моторику рук, звукову та 

граматичну культуру мовлення; виховувати зацікавленість предметом, 

правильну поведінку на занятті, любов до природи, дбайливе ставлення до 

тварин. 

 

Хід заняття 

I. Організація початку заняття  

1.1. Привітання  

 

ІІ. Основна частина 

2.1. Повідомлення теми заняття через вірш 

- Сьогодні ми познайомимося з дуже непосидючою та веселою твариною у 

нашому Зоопарку. Слухайте уважно вірш.  
 

Мавпа зранку говорила, 

що сильніша крокодила, 

що сильніша дикобраза, 

і для них це не образа! 

 

А яка ж вона красива 

і граційна, і пестлива, 

вміє гарно говорити 

і вдягатись, і ходити. 

 

Довго-довго говорила, 

аж зустріла крокодила 

і розумний крокодил 

чемно мавпі пояснив, 

щоб друзів багато мати, 

треба буть не хвалькуватим! 

 

- Про кого цей віршик? (Про мавпу) 

- Якою описав автор мавпу? (Хвастливою) 

- А чим вона вихвалялась? (Що вона найсильніша, красива, граційна, пестлива, 

вміє гарно говорити, вдягатись, ходити) 
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- А чи можна бути такими, як мавпа? 

- Чи можна вихвалятись? 

- Будуть з такою людиною товаришувати?  

2.2. Розповідь вчителя про мавпу 

(Під час розповіді вчитель використовує ілюстрації мавпи) 

- Мавпи серед всього різноманітного тваринного світу планету Земля, за своєю 

будовою найбільше схожі на нас, людей.  

- Мавпи – найбільш жваві і рухливі серед тварин. Лазіння, обхвачування гілок 

призвело у них до утворення хапальних рук, ніг і хвоста. Руки дають мавпам 

перевагу перед усіма тваринами. Лише небагато видів ведуть наземний спосіб 

життя.  

- На хвості мавпа висить і гойдається; хвостом дістає їжу з щілин, тріщин, із 

землі і підносять до рота; своїм же хвостом вона користується, як сходами. У 

мавп хвіст не п’ята, а перша «рука».  

- Є деякі види мавп, що не мають хвоста. 

- Руки у них довші за ноги. Настільки довгі, що вона торкається землі пальцями 

рук.  

- Довгі сильні руки надають їм можливість легко залазити на найвищі дерева, 

діставати з гілок плоди і молоде листя, обламувати листя і суччя для свого 

гнізда. 

- Мавпи завжди селяться групами, їм так простіше добувати собі їжу.  

- Мавпи всеїдні тварини. Про них склалася хибна думка, що їхні улюблені 

ласощі – це банани, однак деякі  мавпи ніколи їх навіть не куштували. 

Харчуються вони рослиною їжею, але ловлять і їдять також маленьких тварин. 

Деякі вміють навіть ловити рибу. 

- Тіло покрите шерстю різного забарвлення, в залежності від виду воно може 

бути світло-коричневим, рудим, чорно-білим, сірим.  Деякі дорослі мавпи з 

віком можуть сивіти, а ссавці лисіють точно так як і чоловіки, це в них 

закладено генетично. 

- Мавпи мешкають у лісах Африки. Вони подорожують по лісу на висоті до 30 

метрів. Граються на вершинах високих дерев, розгойдуються на довгих руках 

або з вражаючою легкістю перекидаються з дерева на дерево.  

- Для сну кожної ночі мавпи влаштовують нове гніздо на розвилках дерев. 

Деякі мавпи сплять сидячи.  

- За зовнішнім виглядом мавпи легко визначити її настрій: усмішка або натяг 

верхньої губи є сигналом агресивності, так само як і смикання голови, і рух 

плечима. 

- Більшу частину свого вільного часу (одну п’яту всього дня) мавпи 

приділяють  догляду за зовнішністю один одного. 

- Щоб попередити родичів про небезпеку, що насувається мавпи видають дуже 

гучні звуки відрижки. 

- Мавпи належать до числа небагатьох тварин, які можуть впізнавати себе в 

дзеркалі. 

- Дуже примітний той факт, що мавпи ніколи не застуджуються. 
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2.2. Дидактична гра «Всезнайко» 

Мета: закріпити знання дітей про свійських і диких тварин, збагатити активний 

і пасивний словник по даній темі, вчити розподіляти на групи; розвивати 

мислення, мовлення, пам’ять, координацію рухів; виховувати любов до 

навколишнього середовища.   

Завдання: Вчитель називає або демонструє малюнок із зображення тварини. 

Діти мають визначити свійська вона чи дика. Якщо дика, то діти тупотять 

ногами, а якщо свійська, то плескають у долоні.  

2.4. Практична робота дітей за інструкцією вчителя 

Для створення мавпи нам потрібно: коричневі – 8 деталей 2х2, по 6 елементів 

2х2 і 1х2, 2 цеглинки 1х1, по 1 деталі 2х3, 2х6,1х4 і 1х6; бежеві – 2 цеглинки 

1х1, 1 елемент 2х2; коричневі пластини – 2 розміром 2х8 і 1 – 4х6; 4 бежеві 

пластини – 2х2. 

 

- Візьміть 2 пластини бежевого кольору розміром 2х2, на них поставте 

коричневі деталі 2х4 так, щоб вони накрили лише по 1 ряду шипів. (мал. 1) 

- Положіть перед собою горизонтально коричневу пластину 4х6. На неї 

вертикально прикріпіть раніше вироблені деталі на відстані 2 шипа одна від 

одної так, щоб вона накрила лише по 2 ряди шипів. (мал. 2) 

- Між ними поставте вертикально деталь 2х3. (мал. 3) 

  

 

 

 

 

 

- Біля неї вгорі поставте деталь 2х2. (мал. 4) 

- Заповніть місце, що залишилось на пластині коричними ми деталями 2х2. 

(мал. 5) 

- Зверху горизонтально, відступивши з правої і лівої сторони по 1 ряду шипів, 

поставте поруч 2 деталі 2х4. (мал. 6) 

 

 

 

 

 

 

- Зверзу поставте вертикально ще 2 деталі 2х4 поруч одна з одною. А зверху 

ближче до себе поставте горизонтально деталь такого ж розміру. (мал. 7) 

-  За нею горизонтально приєднайте деталь 2х6. (мал. 8) 

- На виступаючі з обох сторін частини приєднайте по коричневій пластині 2х8. 

Вони мають бути направлені вперед. (мал. 9) 

- На кожну з них поставте з переду 1 бежеву пластину 2х2. Між пластинами 

посередині поставте 2 пластини коричневого кольору 2х2, методом накладання 

одна на одну. (мал. 10) 
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- Зверху поставте деталь 2х4 так, щоб вона була посередині пластини. (мал. 11) 

- Зверху на середину останньої приєднаної деталі посередині поставте бежеву 

деталь 2х2 таким чином, щоб вона накрила лише 2 шипа. (мал. 12)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фізкультхвилинка 

Ми сьогодні мавпенята, 

Дуже спритні і завзяті. 

Мами-мавпи, сини й доньки 

Радо плещемо в долоньки. 

Один одному кивнемо 

І по кругу знов гайнемо. 

Раз – присіли, 

Два, три – встали, 

І в лодоні поплескали, 

Повернулись, покрутились, 

Із з сусідом подружились, 

А тепер всі потягнулись, 

До роботи повернулись. 

 

- Навколо поставленої деталі викладіть 3 цеглинки 1х3. (мал. 13) 

- На деталь 2х2 бежевого кольору зверху поставте елемент 1х4 коричневого 

кольору. (мал. 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Візьміть цеглинку 1х2 коричневого кольору, зверху накладіть 1 цеглинку 1х1 

бежевого кольору, а поруч 1х1 коричневого. (мал. 15)  

- Побудуйте ще одну таку побудову. (мал. 16) 
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- Поставте їх горизонтально одна біля одної так, щоб стінки з бежевим 

кольором були поруч. Візьміть деталь 1х6 коричневого кольору і з’єднайте 

побудовані конструкції так, щоб вона накрила лише бежевий колір на обох 

побудовах – це вуха мавпи. (мал. 17) 

 

 

 

 

 

 

- Приєднайте вуха до голови за деталлю 1х4. (мал. 18) 

- Знизу біля спини мавпи є виступаюча частина. До неї приєднайте коричневу 

деталь 2х2, зверху поставте таку ж деталь так, щоб вона накривала лише 1 ряд 

шипів. (мал. 19) 

- Зверху таким же чином поставте деталь 2х2, а на неї цеглинку 1х2. (мал. 20) 

- Мавпа готова! 

   

 

 

 

 

 

ІІІ. Підсумок заняття 

3.1. Запитання до дітей 

- Мавпи – це хижаки, рослиноїдні чи всеїдні тварини? (Всеїдні) 

- Чому? Чим живляться мавпи? (Харчуються вони рослиною їжею, але ловлять 

і їдять також маленьких тварин, рибу) 

- Де живуть мавпи? (Мавпи живуть у лісах Африки та на інших материках) 

- Який вигляд мають? (Мають довгу спину, довгі руки, які достають до землі. 

У багатьох довгий хвіст) 

- Якого кольору шерсть? (В залежності від виду воно може бути світло-

коричневим, рудим, чорно-білим, сірим) 

- Як звати їх дитинчат? (Мавпенята) 

- Чим займаються днями мавпи? (Гойдаються на деревах і ліанах. Більшу 

частину свого вільного часу мавпи приділяють  догляду за зовнішністю один 

одного)  
 3.3. Рефлексія  

- Чим запам’яталося вам сьогоднішнє заняття? 

- Який факт про мавп вам здався найцікавішим? 

- Чи бачили ви мавп?  

- Де саме? 

- Як вони себе поводили? 

3.4. Аналіз роботи учнів на занятті 
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Заняття №25 

Тема: «Черепаха» 

Мета: ознайомити учнів з головними істотними ознаками звірів, збагатити 

знання новими відомостями про життя такої тварини, як «черепаха», уточнити 

уявлення про її зовнішній вигляд, харчування, будову тіла, продовжити навчати 

самостійно прикріпляти деталі Лего по всій поверхні та на відстані одна від 

одної, збагачувати активний і пасивний словниковий запас учнів; розвивати 

вміння розрізняти спільні і відмінні ознаки тварин, здібності до конструювання, 

концентрацію, стійкість і вміння переключати увагу, пам’ять, наглядно-дійове 

та наглядно-образне мислення, світогляд, дрібну моторику рук, звукову та 

граматичну культуру мовлення; виховувати зацікавленість предметом, 

правильну поведінку на занятті, любов до природи, дбайливе ставлення до 

тварин. 

 

Хід заняття 

I. Організація початку заняття  

1.1. Привітання  

 

ІІ. Основна частина 

2.1. Актуалізація опорних знань 

- Ми продовжуємо з вами знайомитися з жителями зоопарку. Пригадайте, яких 

тварин ми вже бачили? (Лева, зебру, слона, мавпу, крокодила)  

- Що ви пам’ятаєте про лева? 

- Яка це тварина?  

- Чим особлива зебра? 

- Якого кольору її шкіра? 

- Де живе крокодил? 

- Чим він небезпечний? 

- Що цікавого ви запам’ятали про слона? 

- Де любить повисіти мавпа? 

- Чим вона займається протягом дня? 

2.2. Повідомлення теми заняття через вірш  

- Сьогодні нас чекає зустріч з дуже повільною жителькою зоопарку.  

- Ви вже здогадалися, хто це?  

- Послухайте вірш, щоб дізнатися. 

Черепаха Поспішаха  

У ставочку край села  

Не згадати вже відколи  

У хатиночці жила.  

Черепаху знали всюди –  

У ставку і поза ним.  

Не звичайна це тварина,  

А дивинка із дивин.

 

Як прокинеться зраненька –  

Тільки сонечко зійде –  

Так одразу й метушиться,  

Щоб устигти все за день.  



 

102 
 

Стільки справ у черепахи –  

Полічити всі дарма!  

І спокійної хвилинки  

У бідненької нема.  

 

На зарядку, на сніданок –  

Все бігом, заперло дух.  

Потім прати-прибирати,  

Аби сяяло навкруг.  

Пов’язати светри теплі –  

Для маленьких правнучат,  

Ще й у гості зазирнути  

До плотвички і ляща.  

 

У тієї черепахи  

Гостював колись я сам,  

А як хто мені не вірить –  

Черепаха й досі там. 

 

Зазирніть до неї в гості  

(Я би дуже попросив),  

Аби більше не казати,  

Що нема на світі див. 

 

- Про кого цей вірш? (Про черепаху) 

- Якою вважають черепаху? (Повільною) 

2.3. Розповідь вчителя про черепаху 

(Під час розповіді вчитель використовує ілюстрації черепахи) 

- Черепахи — істоти, що вважаються синонімом повільності і неквапливості. 

Вони з’явилися на Землі задовго до людей, і з тих пір вони не так вже і сильно 

змінилися. Живуть вони як на суші, так і у воді, причому якщо водні черепахи 

воліють прісні річки і озера, іншим більше до душі солоні моря і океани. 

- Черепахи бувають таких видів: сухопутні, прісноводні, морські і болотяні. 

- Черепахи – дивовижні створіння природи. Вони добре бачать, чують, 

прекрасно відчувають запахи. Черепахи добре пристосовані до життя на суші, 

але можуть дихати і під водою. 

- Черепахи — це плазуни, яких не можливо не відрізнити від будь-якої 

іншої  тварини.  

- Черепаху відразу можна впізнати по її панцирові. Панцир складається з двох 

половинок — спинний і черевний. Ці половинки щільно приростають до 

скелету. Це справжня броня. Він здатний витримати вагу в 200 разів перевищує 

масу самої рептилії. У разі загрози черепаха втягує голову і кінцівки всередину 

панцира, а таку броню зможе розбити не кожен хижак. 

- Зазвичай у черепах короткий хвіст, який втягується в панцир разом з 

кінцівками. 

- У черепахи немає зубів, але є дуже твердий дзьоб. 

- Черепаха – всеїдна. У кожного виду черепах свої вподобання щодо їжі. У води 

вони можуть їсти: черв’яків, комах та їх лічинок, пуголовків, тритонів, дрібних 

рибок, рачків. На суші вони поїдають гусінь, клопів, багатоніжок, різних 

саранових. Також годуються водоростями. Деякі види можуть обходитися без 

їжі від 18 місяців до 4 років.  

- У Зоопарку деякі види черепах годують соковитою травою, яблучками, 

морквою, капустою. 
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- Сухопутні черепахи рухаються доволі повільно. Але їх морські родичі досить 

швидкі — шкірясті можуть розвивати швидкість понад 30 кілометрів на годину, 

і ниряти більше одного метра вглиб.  

- Швидкість пересування сухопутних черепах залежить від температури 

навколишнього середовища. Чим холодніше, тим повільніше черепаха буде 

повзти. Основним фактором повільності черепах є будова їх організму. Короткі 

кінцівки насилу можуть переносити громіздкий і важкий панцир з великою 

швидкістю, тому черепахи символізують повільність і незграбність, але не 

дивлячись на це, вони здатні легко і без зупинки подолати відстані в десятки 

тисяч кілометрів! 

- Так само черепахи є довгожителями — майже всі ці рептилії живуть більше 

100 років.  
- Морські черепахи мають унікальну здатність — вони здатні затримувати 

дихання більш ніж на 10 годин. Це є абсолютним рекордом серед тварин. 

- Під час холодів впадають у зимову сплячку.  

- Черепахи відкладають яйця з яких потім вилуплюються їх дитинчата. Але 

вони не піклуються про них, черепашата вже з перших хвилин живуть 

самостійно.  

- Черепахи з задоволенням слухають добрий людський голос. При цьому вони 

витягують шию і насолоджуються ласкавим тембром цього голосу. Помічено, 

що якщо людина кричить і злиться, то черепаха, яка перебуває поруч з ним, 

лякається агресії, втягує голову в панцир і завмирає. 

2.4. Практична робота дітей за інструкцією вчителя 

Для створення черепахи візьміть: зелені – по 1 деталі 2х2 і 2х6, 2 цеглинки 2х3, 

4 елемента 2х4; коричневі – по 2 елемента 2х2 і 2х6, 4 деталі 2х4, 8 цеглинок 

1х2. 

 

- Візьміть 2 зелені деталі 2х3. Накладіть одну на іншу таким чином, щоб вона 

накрила її не повністю, а лише 2 ряди шипів. (мал. 1) 

- Зверху приєднайте зелений елемент 2х2 зверху так, щоб вона була ближче до 

нижньої деталі. Це голова черепахи. (мал. 2) 

- Збудоване розмістіть горизонтально так, щоб верхня деталь 2х3 була 

направлено вправо.  

- Знову візьміть зелену цеглинку 2х4 і поставте її вертикально поставте її поруч 

з побудованим, вона має доходити до середини цеглини 2х3. (мал. 3) 

 

 

 

 

 

 

- Таким же чином розмістіть ще одну зелену деталь 2х4. (мал. 4) 

- Прикріпіть зелені деталі до голови коричневою цеглиною 2х4. (мал. 5) 

- Поруч з зеленими елементами поставте деталь 2х6 так, щоб вона була 

посередині. (мал. 6) 
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- Приєднайте її коричневим елементом 2х6. А поруч із зеленим поставте також 

зелену деталь 2х4 так, щоб вона доходила до середини деталі 2х6. (мал. 7) 

- Поставте таким ще одну зелену деталь 2х4. Приєднайте її коричневою 2х6. 

(мал. 8) 

- Біля останньої поставленої деталі поставте по середині коричневу цеглинку 

2х4. (мал. 9) 

 

 

 

 

 

 

Фізкультхвилинка 

Черепаха – аха – аха  

У воді сиділа – діла.  

Черепаха – аха – аха  

Свої ніжки мила – ила. 

Крокодили – дили – дили  

Пропливали – али – али, 

Черепаху – аху – аху  

Налякали – али – али. 

 

Черепаха – аха – аха  

На піску сиділа – діла. 

Черепаха – аха – аха  

Свою спинку гріла – іла. 

Два удави – ави – ави  

Проповзали – али – али, 

Черепаху – аху – аху   

Налякали – али – али. 

Черепаха – аха – аха  

У траві сиділа – діла . 

Черепаха – аха – аха  

Конюшинку їла – іла . 

Понад нею гуси – уси  

Пролітали – али – али  

Черепаху – аху – аху  

Налякали – али – али. 

 

Черепаха – аха – аха  

На камінчик сіла – сіла  

І від страху – аху – аху  

Затремтіла – іла – іла. 

Ну а потім – отім – отім  

Розпростерла довгі крила 

І за хмари – ари – ари  

Полетіла – іла – іла.

 

І маленькі діти знають: 

Черепахи не літають. 

Та як так багато страху, 

Полетить і черепаха! 

Аха – аха – аха. 
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- Відступіть від голови 1 ряд шипів і на рівні з нею поставте вертикально 

коричневу цеглинку 1х2. З іншого краю також відступіть 1 ряд шипів і на рівні 

з попередньою деталлю поставте таку ж. (мал. 10) 

- З двох інших сторін посередині також поставте деталі 1х2. (мал. 11) 

- Між ними з буд якого краю поставте деталь 2х4. (мал. 12) 

  

 

 

  

 

 

- Приєднайте поруч ще одну деталь 2х4. (мал. 13) 

- Знову зі сторін голови і хвоста відступіть у верхньому ряду по 1 ряду шипів і 

поставте коричневі деталі 1х2. (мал. 14) 

- Між ними поставте деталь 2х2. (мал. 15) 

 

 

 

 

- З обох інших боків від деталі 2х2 поставте по 1 деталі 1х2 коричневого 

кольору. (мал. 16) 

- Зверху посередині поставте деталь 2х2. (мал. 17) 

- Черепаха збудована. 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Підсумок заняття 

3.1. Дидактична гра «Скажи факт» 

Мета: закріпити знання дітей, які вони отримали на занятті про черепаху; 

розвивати пам’ять, вміння точно висловлювати свої думки, мовлення, логічне 

мислення, увагу; виховувати повагу до інших, бажання ділитися з товаришами, 

дякувати словом «спасибі» або «дякую». 

Завдання: Для цієї гри використовують іграшку черепахи. Діти передають 

один одному по черзі іграшку і кожен називає якийсь факт про черепаху. 

Вчитель наголошує, що передаючи черепаху іншому потрібно сказати: 

«Тримай, будь ласка!», а отримуючи її відповідати: «Дякую!» або «Спасибі!». 

3.2. Підсумкові питання  

- Черепаха – це хижак, рослиноїдна чи всеїдна тварина?  

- Чому? (Бо вона харчується і рослинами, і мілкими тваринами) 
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- В чому особливість черепахи? (В її панцері, що захищає черепаху від ворогів) 

3.3. Рефлексія  

- Чим запам’яталося вам сьогоднішнє заняття? 

- Чи бачили ви черепах?  

- Де саме? 

- Як вони виглядали? 

3.4. Аналіз роботи учнів на занятті 

 

Заняття №26 

Тема: «Жираф» 

Мета: ознайомити учнів з головними істотними ознаками звірів, збагатити 

знання новими відомостями про життя такої тварини, як «жираф», уточнити 

уявлення про її зовнішній вигляд, харчування, будову тіла, продовжити навчати 

самостійно прикріпляти деталі Лего по всій поверхні та на відстані одна від 

одної, збагачувати активний і пасивний словниковий запас учнів; розвивати 

вміння розрізняти спільні і відмінні ознаки тварин, здібності до конструювання, 

концентрацію, стійкість і вміння переключати увагу, пам’ять, наглядно-дійове 

та наглядно-образне мислення, світогляд, дрібну моторику рук, звукову та 

граматичну культуру мовлення; виховувати зацікавленість предметом, 

правильну поведінку на занятті, любов до природи, дбайливе ставлення до 

тварин. 

 

Хід заняття 

I. Організація початку заняття  

1.1. Привітання  

 

ІІ. Основна частина 

2.1. Повідомлення теми заняття через вірш 

- Сьогодні я пропоную заглянути у вольєр до тварини, що має дуже довгу шию. 

- Як ви гадаєте про кого йде мова? (Відповіді дітей) 

- Щоб дізнатися праві ви були чи ні, потрібно послухати вірш. 

  

Має метрів п’ять на зріст,  

довгі ноги, плями, хвіст.  

Коли шию натягає,  

верховіть дерев сягає.  

Поїдає залюбки листя,  

гілля, колючки…  

Вмить язичок півметровий  

та зірвати все готовий. 

  

Легко їжу досягти,  

а води напитись – ні.  

Щоб попала хоч краплина,  

мусить стати на коліна.  
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Чи широко класти ноги,  

щоб напитись без підмоги.  

Не ляга вночі на бік –  

спати стоячи привик.  

 

Довга шия заважає,  

як від ворога тікає.  

Зате видно звисока  

всі маневри хижака.  

 

Між вухами, без проблеми,  

ростуть ріжки, мов антени.  

Хоч заховані під шкіру,  

колять недруга у спину.  

 

З друзями як розмовляє –  

кряче, фиркає і чхає,  

мукає або храпить,  

та не хоче мовчки жить.  

 

Ця тварина проживає  

Там, де тепло лиш буває,  

де слони та носороги  

у саванах топчуть ноги.  

 

Вже нема підказок більш…  

Про жирафа оцей вірш.  

Ще раз його перечитай –  

тварину цю запам’ятай! 

- То до кого ми сьогодні завітаємо? (До жирафа) 

- Що ви почули нового про нього з вірша? (Відповіді дітей) 

- А хочете дізнатися ще?  

2.2. Розповідь вчителя про жирафа 

(Під час розповіді вчитель використовує ілюстрації жирафа) 

- Жираф – найвищій із тварин, які живуть нині: висота його від землі до лоба 

досягає 6 метрів.  

- У жирафа не тільки довга шия. Незвичайною довгою відрізняються хвіст і 

язик ссавця. Довжина хвоста жирафа у деяких особин досягає 2,5 метрів. Язик 

довгошиї тварини вельми унікальний, оскільки він має чорний колір, а його 

довжина близько 50 сантиметрів. 

- Очі у жирафа чорні, облямовані густими віями, вуха короткі і вузькі.  

- На лобі у жирафа невеликі ріжки. Ріжки покриті шерстю, іноді їх буває лише 

одна пара, але іноді і дві.  

- Жирафи далеко бачать і чудово чують. Цікаво, що голосу жирафів ніхто ще не 

чув, зате жирафи вміють мукати, шипіти, гарчати і свистіти. Весь цей набір 

звуків вони використовують для спілкування з родичами. 

- Основний фон його забарвлення – жовтувато-рудий, по цьому фону безладно 

розкидані шоколадно-бурі плями неправильної форми. Таке забарвлення 

жирафів чудово маскує тварину. 

- Стверджують, що двох абсолютно однаково забарвлених жирафів взагалі 

знайти не можливо, у кожного він унікальний.  

- До речі, за кольором малюнка можна визначити вік тварини, чим він 

темніший, тим старше тварина. 

- Жирафи живуть у Африці в саванах.  

- Це рослиноїдні тварини. Вони знаходять багато їжі: молоді паростки і бутони 

акації, та інших дерев. За допомогою довгого язика жираф може зривати листя 

навидь з  гілок, густо покритих крупними колючками.  

- Трав’янисту рослинність жирафи їдять рідко: для того, щоб пастися, тварині 

доводиться широко розставляти передні ноги або навіть опускатися «на 
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коліна». У такій самій незручній позі жирафи змушені стояти і на водопої. Що 

правда, вони можуть обходитися без водопою по декілька тижнів. 

- Пересуваються жирафи кроком. Крок жирафа складає більше 4 метрів. 

- Вони можуть перескакувати через огорожі з колючого дроту.  

- Жирафи – денні тварини. Як правило, вони годуються вранці і в другу 

половину дня, а найбільш спекотні години проводять у напівсні, стоячі в тіні 

акацій. У цей час жирафи жують жуйку, очі їх напівприкриті, але вуха 

перебувають у постійному русі.  

- Справжній сон у жирафів вночі, але він спить стоячи. 

- Жирафи рідко живуть поодинці. Зазвичай вони утворюють невеликі стада.  

Дуже часто мами – жирафи роблять своєрідний дитячий садок.  

- Залишаючи на піклування няні – жирафа всіх своїх дитинчат, а інші мами 

вирушають на пошуки їжі.  
- Жирафи – єдині тварини, які не вміють позіхати. Практично всі тварини 

періодично розорюють пащу в спробі насититися киснем – цим грішать птиці, 

риби і тварини. Середньостатистична людина позіхає за своє життя близько 250 

тисяч разів. Але жираф не такий. Він за все життя не позіхає жодного разу. 

Принаймні, за всю історію спостережень за жирафами вченим не вдалося 

застати за цим заняттям жодного довгошийого. 

2.3. Практична робота дітей за інструкцією вчителя 

Для створення жирафа візьміть: жовті – 12 деталей 2х2, 6 цеглинок 1х2, по 1 

елементу 2х6, 2х4 і 2х3; чорні – 1  деталь 2х2, 5 цеглинок 1х2; 2 білих елемента 

1х1; 1 оранжеву деталь 1х4; жовту пластину – 1 розміром 2х4, 4 розміром 2х2. 

 

- Покладіть перед собою горизонтально деталь 2х6. На неї з краю правої 

сторони приєднайте жовту деталь 2х4. (мал. 1) 

- Поруч з нею поставте вертикально цеглинку 1х2 такого ж кольору. А зверху 

на деталь 2х4 з краю правою сторони прикріпіть жовту пластину 2х2. (мал. 2) 

- Поруч приєднайте ще одну таку пластину і відкладіть збудоване у бік. (мал. 3) 

 

 

 

 

 

 

- Тепер візьміть дві жовті деталі 2х2 та накладіть одну на іншу. Зверзу 

приєднайте чорну деталь 2х2. (мал. 4) 

- Візьміть знову дві жовті деталі 2х2 та приєднайте їх по черзі зверху до 

конструкції. (мал. 5) 

- Візьміть чорну і жовту елементи 1х2 та вертикально приєднайте їх зверху до 

збудованого. Вони мають знаходитись поруч. (мал. 6) 

- Також відкладіть споруду у бік. 

- Візьміть жовту деталь 2х2. Зверху на неї приєднайте вертикально справа 

чорну деталь 1х2, а зліва жовту деталь 1х2. (мал. 7) 
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- Зверху приєднайте ще одну жовту деталь 2х2. А неї поставте також 

вертикально зліва чорну деталь 1х2, а справа жовту деталь 1х2. (мал. 8) 

- Накрийте їх зверху жовтою деталлю 2х2. А зверху на неї приєднайте жовту 

деталь 2х3 так, щоб справа звисав 1 ряд шипів. Це задні ноги жирафа. (мал. 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Візьміть всі три збудовані елемента: задні ноги, передні ноги, тулуб. (мал. 10) 

- Поставте спочатку задні ноги так, щоб деталь 2х3 була повернута звисаючою 

стороною вправо. Поруч поставте передні. Приєднайте зверху тулуб. Частина, 

що нижче має накрити задні ноги. (мал. 11) 

 

 

 

 

 

 

 

Фізкультхвилинка 

В жирафів плями,  

плями, плями,  

плямочки скрізь. 

В жирафів плями,  

плями, плями, плямочки скрізь.  

(Плескають по всьому тілу долонями) 

На лобі, вухах,  

на шиї, на ліктях, 

На носі, на животі,  

на колінах, на шкарпетках.  

(Обома вказівними пальцями доторкаємося до відповідних частин тіла) 

В слонів є складки,  

складки, складки,  

складочки скрізь. 

В слонів є складки,  

складки, складки,  

складочки скрізь.  

(Щипаємо себе, як би збираючи складки) 
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На лобі, вухах,  

на шиї, на ліктях, 

На носі, на животі,  

на колінах, на шкарпетках.  

(Обома вказівними пальцями доторкається до відповідних частин тіла) 

 

- Тепер візьміть жовту деталь 2х2, зверху на неї приєднайте горизонтально 1 

чорну цеглинку розміром 1х2, а поруч таку ж жовту. (мал. 12) 

- Зверху накладіть знову жовту 2х2, а на неї вертикально чорну і жовту деталі 

1х2. (мал. 13)  
- Додайте зверху 2 жовті цеглинки 2х2, методом накладання одна на одну.  

(мал. 14) 

  

 

 

 

 

 

- Зверху поставте жовту пластину 2х2, а на неї приєднайте пластину 2х4 такого 

ж кольору. (мал. 15) 

- Під нею, на залишене місце, поставте деталь  жовту 2х2. На пластину з іншої 

сторони поставте помаранчевий елемент 1х4 так, щоб він був посередині.  

(мал. 16) 

- Біля неї поставте 2 деталі білі деталі 1х1. Потім приєднайте шию з головую до 

тіла. (мал. 17) 

- Ось такий чудовий жираф у нас вийшов.  

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Підсумок заняття 

3.1. Дидактична гра «Чув чи ні» 

Мета: закріпити знання дітей про таку тварину як жираф, повторити його 

зовнішні ознаки; розвивати мислення, пам’ять, вміння слухати вчителя, 

збагачувати словниковий запас; виховувати дбайливе ставлення до тварин. 

Завдання: Вчитель зачитує вірш, якщо дина знає факт про жирафа, то вона 

плескає в долоні, а якщо ні, то нічого не робить. Гра допоможе вчителю 

зрозуміти чи засвоїли діти вивчений матеріал.  

 

Найвища у світі казкова тварина 

Шість метрів сягає на зріст. 

А шия три метри, якраз половина. 

І виріс на метр її хвіст. 

Ще довші передні, як заднії ніжки, 

А все, як у інших ссавців. 

На шиї високій, як в котика й мишки 

Теж сім, але довгих хребців.
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Коричневі плями і шкіра жовтенька, 

Щоб менше помітна була. 

Круглесенькі ріжки, голівка маленька, 

А бігає так, як стріла. 

 

Очиська великі, як чорні вуглини 

І вії в красуні густі. 

А маса 700 кілограм у тварини. 

На вигляд вони не товсті. 

3.2. Запитання до дітей 

- Жираф – це хижак, рослиноїдна чи всеїдна тварина? (Рослиноїдна) 

- Чому? (Тому що живляться слони листям і гілками дерев, кущами і травою) 

- Жираф – це звір, птах чи риба? (Звір) 

- Чим відрізняється один жираф від іншого? (У кожного жирафа унікальне 

забарвлення, що відрізняє їх один від одного) 

3.3. Рефлексія  

- Чим запам’яталося вам сьогоднішнє заняття? 

- Який факт про жирафа вам здався найцікавішим? 

- Чи бачили ви жирафа?  

- Де саме? 

3.4. Аналіз роботи учнів на занятті 

 

Заняття №27 

Тема: «Верблюд» 

Мета: ознайомити учнів з головними істотними ознаками звірів, збагатити 

знання новими відомостями про життя такої тварини, як «верблюд», уточнити 

уявлення про її зовнішній вигляд, харчування, будову тіла, продовжити навчати 

самостійно прикріпляти деталі Лего по всій поверхні та на відстані одна від 

одної, збагачувати активний і пасивний словниковий запас учнів; розвивати 

вміння розрізняти спільні і відмінні ознаки тварин, здібності до конструювання, 

концентрацію, стійкість і вміння переключати увагу, пам’ять, наглядно-дійове 

та наглядно-образне мислення, світогляд, дрібну моторику рук, звукову та 

граматичну культуру мовлення; виховувати зацікавленість предметом, 

правильну поведінку на занятті, любов до природи, дбайливе ставлення до 

тварин. 

 

Хід заняття 

I. Організація початку заняття  

1.1. Привітання  

 

ІІ. Основна частина 

2.1. Повідомлення теми заняття через вірш 

- Сьогодні ми познайомимося з горбатим кораблем пустелі.  
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- Як ви гадаєте хто це? (Відповіді дітей) 

- Послухайте вірш та дізнаєтесь. 

 

Попросила брата Люда  

Розповісти про верблюда.  

Той спитав, – що хочеш знати?  

І почав розповідати, –  

Це не кінь і не корова,  

Та тварина теж здорова.  

Щоб верблюда осідлати  

Треба на драбину стати.  

А насправді він лягає  

І як вершник осідлає  

Піднімається на ноги  

І тоді вже в путь, в дорогу.  

Він не дуже симпатичний,  

Але до жари привичний.  

Може тижнями не пити  

І пустелею ходити.  

Одногорбі є, двогорбі,  

А в горбах, неначе в торбі  

Має жирові запаси,  

Тож горби, це не прикраси.  

Ще йому як заманеться,  

То буває, що плюється.  

Верблюд дуже витривалий  

І звання своє по праву  

Гордо носить і понині,  

Справжній корабель пустині! 

 

- Про кого вірш? (Про верблюда) 

- Як його називають? (Кораблем пустелі) 

- Як ви вважаєте, чому йому дали таке прізвисько? (Відповіді дітей) 

2.2. Розповідь вчителя про верблюда 

(Під час розповіді вчитель використовує ілюстрації верблюда) 

- Для пустель характерні два види верблюдів: двогорбий верблюд і одногорбий. 

- Горби у верблюдів містять запаси жиру, що дозволяє обходитися без їжі 

протягом 4-5 днів. 

- У сильну спеку верблюди втрачають вологу трохи інакше, ніж інші тварини: 

вони зберігають у крові достатньо багато рідини, тому протягом довгого часу 

можуть нічого не пити. 

- Діставшись до джерела води верблюди швидко заповнюють втрату вологи з 

тканин організму випиваючи відразу до 10 літрів води. 

- Для них характерний розвиток мозолів на різних ділянках тіла.  

- Їх ноги мають широкі мозолясті підошви, які не тонуть у сипучому піску 

пустелі. Окрім того, ділянки шкіри на череві та ногах, що торкаються 

розжареного піску, коли верблюд лягає на землю, також захищені від опіків 

мозолястими потовщеннями.  

- Ніздрі верблюда оточені рухливими м’язами, стуленням яких оберігаються 

дихальні шляхи тварини від піску і пилу під час вітру і бурі.  

- Густі та довгі вії при зближенні повік також захищають очі від піщинок.  

- Вони пристосувались до річних коливань температури. Взимку верблюди 

покриті густим волоссям, влітку волосяний покрив повністю відсутній.  

- Забарвлення їх шерсті гармонує з кольором піску в пустелі.  

- Хутро виконує не зовсім звичну функцію — він відбиває сонячне світло і 

захищає тварину від надмірного перегріву 
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- Його називають кораблем пустелі. Як правило, караван нараховував 400 

верблюдів. Каравани верблюдів ходили з вантажами через безбережні моря 

піщаних просторів в умовах нестачі води та придатної для тварин їжі.  

- Верблюд – рослиноїдна тварина. В дорозі верблюди їдять гірки полини, 

солянки, колючки і можуть пити гірко-солону воду. 

- Пучки рослин вони захоплюють за допомогою рухливих роздвоєних губ, які 

можуть розходитися в сторони, оголюючи зуби.  

- Рот верблюда не відчуває шипів і може розжувати будь-яку колючку. 

- Відбиваючись від недругів верблюди плюються, причому не слиною, а 

субстанцією з наполовину перевареної їжі, яка до того ж має вельми 

неприємний запах. 

- Верблюди приносять велику користь у сільському господарстві.  

- Якщо верблюд втомився і ліг спати або відпочивати — зрушити його з місця у 

вас жодним чином не вийде. 

2.3. Практична робота дітей за інструкцією вчителя 

Для створення верблюда нам потрібно: жовті – 6 цеглинок 2х2, 5 деталей 1х4, 4 

елемента 2х3, 3 деталі 1х2, 2 елемента 1х3; жовті пластини: 6 розміром 1х2, 3 

розміром 2х4; помаранчеві пластини – по 2 розміром 2х2 і 1х4, 1 розміром 1х2. 

 

- Візьміть 3 жовті деталі розміром 2х3, покладіть їх в ряд горизонтально перед 

собою. (мал. 1) 

- З лівої сторони зверху прикріпіть жовту пластину 2х4, біля неї таку саму, а в 

кінці помаранчеву пластину 1х2. (мал. 2) 

- Переверніть побудову, щоб бачити трубки конструктора.  

- З правої сторони встановіть вертикально жовтий елемент 1х4 так, щоб це була 

її середина. Поруч вертикально поставте жовту пластину 1х2, а біля неї деталь 

2х2 такого ж кольору. (мал. 3) 

 

 

 

 

 

 

- Поруч поставте жовту деталь 2х2, а поруч з нею вертикально елемент 1х4 

такого ж кольору. (мал. 4) 

- Додайте поруч деталь 1х2, а біля неї пластину 1х2 – вони також будуть 

жовтого кольору. (мал. 5) 

- Зверху на деталі 1х4 поставте помаранчеві пластини 1х4. (мал. 6) 
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- На праву пластину горизонтально поставте по краям 2 жовті деталі 1х3 так, 

щоб вони дивилися вліво. (мал. 7) 

- На ліву пластину встановіть горизонтально жовті деталі 1х4 так, щоб вони 

дивилися також вліво. (мал. 8)  

- Переверніть виріб на ноги і поруч з оранжевою пластиною поставте 

вертикально жовту пластину 1х2. А біля неї деталь 2х2 такого ж кольору.  

(мал. 9) 

 

 

 

 

 

 

Фізкультхвилинка 

Щоб ніколи не хворіти,  

Треба вправи вам робити.  

Із-за парт швиденько встали,  

Спинки гарно розрівняли,  

На носочки піднялись  

І до сонця потяглись.  

Руки разом опустили  

І швидесенько присіли.  

Потім встали, руки в боки,  

Всі красиво робим кроки  

Назад – вперед, прогнулись добре.  

Не будем мати ми хвороби. 

 

- Поруч поставте жовту деталь 2х2 поруч. Біля неї приєднайте вертикально 

пластину 1х2 такого ж кольору. (мал. 10) 

- Знову поставте вертикально жовту пластину 1х2, а поруч також вертикально 

жовту цеглинку 1х2. (мал. 11) 

- Справа на деталь 2х2, поставте з краю жовту пластину 1х2, поруч деталь 2х2, 

а потім знову пластину.  (мал. 12) 

 

 

 

 

 

 

- Зверху на жовту деталь 2х2 поставте помаранчеву пластину 2х2. Зліва на 

деталь 1х2, поставте також жовту деталь 1х2. (мал. 13) 

- На неї прикріпить горизонтально жовту пластину 1х4. На пластину справа 

поставте вертикально жовту цеглинку 1х2. (мал. 14) 
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- Поруч поставте жовту деталь 2х3. Зверху поставте жовту деталь 2х2 так, щоб 

вона накривала і собі подібний елемент і деталь 1х4. Зверху на неї приєднайте 

помаранчеву пластину 2х2. (мал. 15) 

- Верблюд готов вирушати у пустелю! 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Підсумок заняття 

3.1. Запитання до дітей 

- Про кого ми сьогодні говорили? (Про верблюда)  
- Чим особлива ця тварина? (Його називають кораблем пустелі)   

- Який факт з життя верблюда ви запам’ятали? 

- Чим харчується верблюд? (Верблюд рослиноїдна тварина. В дорозі верблюди 

їдять гірки полини, солянки, колючки і можуть пити гірко-солону воду) 

- Як називається група верблюдів? (Караван) 

- Яку користь приносять людям верблюди? (Перевозять груз) 

3.2. Рефлексія 

- Чим запам’яталося вам сьогоднішнє заняття? 

- Який факт про верблюдавам здався найцікавішим? 

- Чи бачили ви верблюда?  

- Де саме? 

3.3. Аналіз роботи учнів на занятті 
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