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ПЕРЕДМОВА 

Навчатися у процесі гри – це значно цікавіше, ніж отримувати 

теоретичну інформацію про навколишній світ. Гра для дітей – це спосіб 

пізнання світу. У грі діти розвивають важливі компетентності, які будуть 

їм необхідні протягом усього життя.  

Зважаючи на це, Концепція Нової української школи передбачає 

використання в освітньому процесі ігрових конструкторів LEGO. Робота з 

конструктором LEGO дає можливість молодшим школярам у формі 

пізнавальної гри дізнатися багато важливих ідей і розвинути необхідні 

навички. 

LEGO-технологія цікава тим, що об’єднує в собі елементи гри та 

експериментування. Заняття з ігровим конструктором урізноманітнюють 

та вдосконалюють освітній процес, роблять його цікавішим для дітей, 

створюють неповторну атмосферу психологічного комфорту, проходять 

без нервового напруження, що позитивно позначається на якості 

засвоєння матеріалу. 

LEGO-технологія: 
 формує вміння розв’язувати проблемні завдання, ставити мету, 

міркувати про подальшу роботу, розробляти план дій; 

 розвиває творче мислення; 

 розвиває мовлення – діти вчаться детально пояснювати свої дії, 

пояснювати міркування, надавати чіткі та зрозумілі інструкції, 

розповідати історії, висловлювати власні думки; 

 формує вміння співпрацювати, зокрема, уміння працювати в парах чи 

групах, ділитися матеріалами, уміння вчитися у своїх однолітків, 

дослухатися до їхніх ідей та пропонувати власні, уміння аналізувати 

ідеї та обирати раціональніші, уміння розподіляти ролі та обов’язки; 

 розвиває сенсорне сприйняття, допомагає формувати уявлення про 

зовнішні властивості предметів: форму, величину, колір, положення у 

просторі; 

 розвиває дрібну моторику; 

 формує цілісну систему уявлень дитини про навколишній світ, 

збагачує життєвий досвід дитини. 

З чого розпочати роботу за LEGO-технологією? 

Організовуючи заняття з використанням LEGO передусім доречно 

пам’ятати, що вони мають приносити дитині радість, проходити в 

спокійній емоційно сприятливій атмосфері без страху оцінювання. Учні 

повинні мати можливість самостійно виконувати завдання. Не варто 

відповідати за дитину на питання, слід усіляко підштовхувати її до 

знаходження відповіді. Для цього потрібно використовувати приклади, 

навідні запитання, уточнення, звертатися до життєвого досвіду дитини. 
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Велике значення в іграх-вправах з LEGO має текст. Він повинен бути 

веселим, доступним для розуміння дітей, відповідним їхньому віку. 

На перших етапах необхідно дати дітям можливість ознайомитися з 

деталями конструктора шляхом виконання простих, недовготривалих 

завдань, акцентувати увагу на кількості штирів, називати цеглинку за 

їхньою кількістю (цеглинка 2 × 2, цеглинка 2 × 4). Такий підготовчий етап 

навчить дітей швидко знаходити необхідну деталь за вказівкою педагога. 

На наступному етапі рекомендуємо переходити до більш складніших 

індивідуальних та групових завдань. Завдання урізноманітнюють, 

ускладнюють, створюють простір для творчого пошуку. 

 

 

 

Роль педагога 

Педагог під час організації занять з LEGO – партнер дитини, який 

підтримує, надихає, за потреби допомагає їй знайти відповідь на питання. 

Він мотивує дитину бути самостійною, спонукає до дій у різні засоби, 

зокрема власним прикладом, адже дитина вчиться наслідувати дорослого. 

Упродовж заняття педагог знаходиться поруч з дитиною, ставить їй 

запитання, цікавиться успіхами, звертає увагу на розв’язання певних 

задач. Так відбувається взаємодія дорослого з дитиною, створюється 

довірлива атмосфера, яка сприяє розв’язанню проблемних завдань, 

формуванню вміння слухати і чути дорослих та однолітків, розвитку 

мовлення, уміння висловлювати свої думки та з повагою ставитися до 

думок оточуючих. 

Отже, використання LEGO на заняттях своїм змістом, формою 

організації та результативністю сприяє формуванню вміння аналізувати, 

порівнювати, зіставляти, виділяючи характерні особливості подій, героїв 

тощо, що впливає на розвиток уваги, спостережливості, пам’яті, 

просторових уявлень. 
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Теми модельної програми з курсу "Я досліджую світ", 2 клас 
№ Місяць Назва теми Проблемні питання 
1 Вересень Зміни 1. Які зміни відбулися зі мною впродовж року?  

2. Що змінилося у школі?  

3. Від чого залежать зміни у природі?  

4. Які зміни залежать від мене, а які ні?  

2 Жовтень Способи 

пізнання 

1. Що я знаю про себе? Звідки я можу дізнатися про 

свою родину? Як відрізнити фантазії/вигадки та 

реальність?  

2. Чому важливо навчитися розрізняти мову символів? 

Як позначки на товарах можуть застерегти від 

небезпеки? Як виявити небезпеку за допомогою 

знаків у приміщенні та на вулиці?  

3. Що допомагає мені досліджувати природу? Як 

досліджувати природні об’єкти (Сонце, воду, 

повітря, ґрунт) і фізичні явища?  

4. Які способи пізнання я використовую у 

повсякденному житті?  

3 Листопад Територія 1. Як, оберігаючи своє, зберегти наше?  

2. За якими ознаками/символами я впізнаю територію 

своєї країни?  

3. Чим багатий мій рідний край?  

4. Як зберегти кордони особистого простору у 

взаєминах з іншими?  

4 Грудень Спільнота 1. Що може об’єднати спільноту? Краще разом чи 

поодинці? Як налагоджувати гарні стосунки?  

2. Чи може існувати спільнота без правил і законів?  

3. Як поводитися в ситуації ворожого ставлення до 

мене, у разі загрози?  

4. Як стають героями? Хто для мене є героєм? Чи 

кожен може стати героєм?  

5. Які спільноти є у природі? Як ми впливаємо на 

природу?  

6. Що об’єднує українців (традиції, культура, мова)?  

7. Як залишитися собою серед інших у спільноті?  

5 Січень Вартість і 

цінність 

1. Що для тебе найдорожче? Що найдорожче у світі 

(життя, здоров’я, безпека, батьки, Батьківщина)?  

2. Що корисного ти можеш зробити для спільної 

справи? Чим цінний кожен із нас?  

3. Чи все у природі має цінність? Чи можуть природні 

цінності зникнути?  

4. Чи завжди коштовне є цінним? Що не можна купити 

за гроші? Чи можу я створювати цінності?  

6 Лютий Хочу — 

можу — 

треба 

1. Які бажання бувають у людей? Чи є різниця між 

мрією і бажанням? Чи може мрія змінити життя 

людини? Чи може людина жити без бажань?  
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2. Що потрібно для того, щоб здійснювати бажання? Чи 

завжди варто це робити?  

3. Як природа обмежує людські бажання?  

4. Чи слід обмежувати бажання? Чому не можна жити 

без правил? Що буде, якщо їх недотримуватися? Чи 

може бажання нашкодити?  

5. Чи може виникнути спільна мрія? Спільне бажання? 

Чи може моя мрія збігатися зі спільною мрією? 

Стати спільної мрією?  

7 Березень Ідеї — 

винаходи — 

відкриття 

1. Для чого людина робить винаходи? Які ідеї підказала 

людям природа?  

2. Як з’являються ідеї винаходів? Яка різниця між 

винаходом і відкриттям? Кому належать винаходи?  

3. Чим можуть бути небезпечні деякі винаходи й 

відкриття для людства та довкілля (комп’ютери, 

побутові прилади, електричний струм)?  

4. Чи можу я бути винахідником?  

5. Які винаходи можуть покращити життя мого класу?  

8 Квітень Рух і час 1. Як пов’язані рухи та життя людини?  

2. Навіщо люди подорожують? Як можна 

подорожувати у часі?  

3. Чи є у природі щось, що не рухається? Чи пов’язаний 

час із рухом? Які рухи свідчать про пробудження 

природи?  

4. Чому рух є ознакою життя?  

9 Травень Все 

пов’язано з 

усім 

1. Чому піклування про власне життя є особистою 

відповідальністю кожного?  

2. Що мені допомагає, а що заважає в налагоджені 

контактів з іншими?  

3. Чому господарювати у природі людина має 

відповідально? Чи можуть від однієї людини 

залежати зміни в суспільстві/природі? Як зміни в 

природі можуть вплинути на мої плани?  

4. Як я можу вплинути на своє майбутнє?  
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Скиба С.О., 

учитель початкових класів комунальної 

установи  Сумської загальноосвітньої  школи 

І-ІІІ ступенів №27, м.Суми, Сумської області 

 

Орієнтовне  дослідницьке / проблемне запитання:  

Що я б хотів змінити у своєму класі? 

Назва вправи: «Клас моєї мрії» 

Діти вчаться: розрізняти деталі за формою, кольором; розвивати дрібну 

моторику рук; формувати сенсорні основи сприйняття; розвивати візуальну 

пам’ять; удосконалювати вміння розповідати, складати розповідь. 

Основні завдання 

1. Довести до свідомості учнів значення змін. 

2. Вчити учнів складати зв’язну розповідь, доводити слушність власної 

думки.   

3. Закріплювати вміння ділити слова на склади, виділяти приголосні та 

голосні звуки в словах. 

4. Розвивати дрібну моторику рук.  

5. Формувати сенсорні основи сприймання. 

6.  Виховувати наполегливість під час виконання завдання.   

7. Виховувати повагу до школи, своїх однокласників; стимулювати бажання 

вносити позитивні зміни у життя класу.  

8. Виховувати бажання конструювати з LEGO. 

Обладнання:  цеглинки LEGO DUPLO, LEGO SYSTEM. 

Ключові слова:  клас, безпека, комфорт. 

Опис вправи: 

 На початку навчального дня діти приносять фото із зображенням їхнього 

літнього відпочинку і прикріпляють їх на дошку, створюючи колаж. Спочатку 

вчитель пропонує дітям стати в ранкове коло. У колі діти розповідають один 

одному про свій відпочинок улітку, передаючи з рук в руки м’яку іграшку 

«Сонечко», доповнюючи речення, прикріплені до нього: 

– Важливою подією для мене стало… 

– Я  пишаюсь тим, що я… 

– Шкода, що мені не вдалося… 

– Наступного літа я обов’язково… 

Запитання до дітей 

  Які зміни відбулися у школі за літній період?   

 Які зміни відбулися у класі? 

 А що залишилося незмінним? 

 Чому, на вашу думку? 

 Що тобі хотілося би змінити? 

 Чому? 

 

 Далі вчитель пропонує учням об’єднатися в групи, зайняти місця за 

партами, на килимку... Взяти конструктор LEGO SYSTEM. За допомогою 
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конструктора зобразити свою класну кімнату з розташованими у ній меблями 

та обладнанням. 

 Що саме можна було б змінити у класній кімнаті, щоби навчатися стало 

ще цікавіше та комфортніше? 

Далі вчитель пропонує учням пофантазувати, перетворюючи змодельовану 

класну кімнату на «клас своєї мрії» шляхом внесення конструктивних змін та 

доповнень. Після виконання завдання учні складають невелику розповідь, у 

якій доводять доцільність внесенних ними змін шляхом обговорення з 

однокласниками. 

– Які зміни відбулися незалежно від вас, а які залежать від вас 

безпосередньо? 

– Які правила безпечної поведінки у класі ви можете згадати? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіанти розширення/додаткові завдання: 

1. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість букв  у словах: клас, 

парта, учень . 

 2. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість голосних  звуків та 

окремо приголосних у словах: учень, вчитель, учениця .  

 3. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість складів у словах: клас, 

безпека, комфорт. 
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Скиба С.О., 

учитель початкових класів комунальної 

установи Сумської загальноосвітньої  школи           

І-ІІІ ступенів №27, м.Суми, Сумської області 

 

Орієнтовне  дослідницьке / проблемне запитання:  

Які зміни відбулися зі мною протягом року (у моєму тілі)? 

Назва вправи: «Позитивні і негативні емоції» 

Діти вчаться: розрізняти деталі за формою, кольором; розвивати дрібну 

моторику рук; формувати сенсорні основи сприйняття; розвивати візуальну 

пам’ять; удосконалювати вміння розповідати, складати розповідь. 

Основні завдання 

1. Вчити дитину на прикладах тренувальних вправ оптимально 

пристосовуватися до змін середовища та досягати психічного 

благополуччя. 

2. Формувати вміння бачити прекрасне в оточенні. 

3. Розвивати дрібну моторику рук.  

4. Формувати сенсорні основи сприймання. 

5.  Виховувати наполегливість під час виконання завдання.   

6. Виховувати повагу до школи, своїх однокласників; стимулювати бажання 

вносити позитивні зміни у життя класу.  

7. Виховувати бажання конструювати з LEGO. 

Обладнання:  цеглинки LEGO DUPLO, LEGO SYSTEM. 

Ключові слова:  позитивні емоції, негативні емоції, самопочуття.. 

Опис вправи: 

 На початку навчального дня діти становлять в коло і під керівництвом 

учителя промовляють віршик: 

– Годі, діточки, вам спати! 

Час давно вже вам вставати! 

Гляньте: Сонечко сміється! 

– Давайте привітаємося з Сонечком: 

Здрастуй, Сонце золоте! 

Здраствуй, небо голубе! 

Здрастуй, теплий вітерець! 

- Діти, Сонечко почуло наші привітання і прислало нам сонячних зайчиків.  

- Візьміть до рук жовті цеглинки. 

Психогімнастика «Сонячні зайчики». 

- Покладіть цеглинки між долоньками і перекатуйте цеглинку між 

долоньками. 

- Розмістіть цеглинку на зовнішній стороні лівої долоньки, а правою 

перекачуйте цю цеглинку від кінчиків пальчиків до зап’ястя. 

- Розмістіть цеглинку на праву руку і повторіть цю вправу? 

Запитання до дітей 

- Чи сподобались вам ці вправи? 

- Чи допоміг Сонячний зайчик покращити ваш настрій? 
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 Далі вчитель пропонує учням об’єднатися в групи, зайняти місця за 

партами, на килимку. 

1. Робота в групах “Розподіл“. 

– Емоції бувають різними. У кожної групи на столах є цеглинки:  жовта 

позитивні емоції, зелена -  невизначені емоції,  синя - негативні емоції. Також є  

смужки з назвами емоцій (задоволення, радість, сум, горе, гнів, розгубленість, 

байдужість, невизначеність, роздратування тощо). Ваше завдання: розподілити 

смужки у три колонки за власним розсудом, утворивши «ланцюжки емоцій». 

Запитання до дітей: 

– Прокоментуйте чому ви  саме так розподілили емоції 

– У кого інша думка. 

 Подолання негативних емоцій. 

– Сядьте в коло, візьміться за руки. Заплющіть очі, відчуйте як тепло іде від 

руки товариша. Передайте далі своє тепло, пригадайте щось веселе, радісне, 

смішне. Поділіться з друзями веселою історією. (Учні розповідають уголос 

історію, яку пригадали.) 

– Який зараз у вас настрій? Завжди діліться з друзями своєю радістю, 

підтримуйте один одного. 

    Робота в групах. 

– Зараз ми попрацюємо в групах. Позитивні почуття будемо передавати, 

підносячи вгору цеглинки теплих кольорів, а негативні-холодних кольорів. 

Група «психологів» покажіть, які емоції відчуває людина, коли так думає 

(подані картки з реченнями типу “Я – найкращий!“, чи “Ніхто не хоче зі мною 

дружити“ тощо.) 

Група «художників»  передайте емоції  за допомогою кольорів цеглинок, яким 

буває гнів, любов, сором, страх тощо. 

Група «лікарів» покажіть, які емоції і як впливають на людину. А також 

створіть “лікувальний рецепт емоцій“ для хворих (за малюнками, на яких 

зображено: дівчинку, хвору ангіною; хлопчика з переламаною ногою тощо.) 

Група «письменників» розгляне  малюнки із зображеннями дітей, які 

здійснюють добрі, або негарні справи; складе невеличку розповідь про 

зображені події та передасть за допомогою цеглинок емоції, що викликали ці 

історії. 

(Після завершення роботи групи презентують свої наробки.) 
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Єна С.М., 

учитель початкових класів комунальної 

установи Сумської загальноосвітньої  школи  

І-ІІІ ступенів №27, м.Суми, Сумської області 

 

Орієнтовне  дослідницьке / проблемне запитання: 

Що я знаю про себе? 

Назва вправи: «Вежа захоплень» 

Діти вчаться:  висловлювати свої думки, комунікувати з ровесниками;  

розвивати дрібну моторику рук, увагу, візуальну пам’ять; удосконалювати 

вміння розповідати, складати розповідь про себе. 

Основні завдання 

1.   Вчити учнів складати зв’язну розповідь про себе та свої захоплення. 

2. Закріплювати вміння ділити слова на склади, виділяти приголосні та 

голосні звуки в словах. 

3. Розвивати дрібну моторику рук.  

4. Виховувати наполегливість під час виконання завдання. 

5. Виховувати повагу до інших, бажання допомагати. 

6. Виховувати бажання конструювати з LEGO. 

Обладнання: малюнки захоплень учнів,  цеглинки LEGO DUPLO, LEGO 

SYSTEM. 

Ключові слова: захоплення. 

Опис вправи: 

 На початку навчального дня діти приносять  фото своїх захоплень і 

прикріпляють їх на дошку. Спочатку вчитель пропонує дітям стати в ранкове 

коло і взяти таку кількість цеглинок LEGO DUPLO, із скількох складів  

складається ім’я. (Учні можуть прокоментувати значення свого імені). Потім 

вчитель пропонує вибрати цеглинку колір якої асоціюється з настроєм учня. 

Запитання до дітей 

 Із кількох складів складається ім’я? 

 Які маєте захоплення? 

 Далі вчитель пропонує учням об’єднатися в групи, 

зайняти місця за партами. Взяти цеглинки LEGO DUPLO. За 

допомогою конструктора зобразити  вежу своїх захоплень. 

(Учні беруть цеглинку і називають свої захоплення.) Після чого 

учні складають розповідь про свої вподобання і розповідають 

своїм товаришам. 

Варіанти розширення/додаткові завдання: 

 1. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість букв  у 

словах: футбол, лялька, малювання, книга… 

 2. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість звуків у 

словах: лялька, футбол. 

 3. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість складів у 

словах: футбол, лялька, малювання. 
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Єна С.М., 

учитель початкових класів комунальної 

установи  Сумської загальноосвітньої  школи 

І-ІІІ ступенів №27, м.Суми, Сумської області 

 

Орієнтовне  дослідницьке / проблемне запитання: 

Звідки я можу дізнатися про свою родину? 

Назва вправи: «Членів родини називай і дерево складай!» 

Діти вчяться: комунікувати; розвивати дрібну моторику рук; формувати 

сенсорні основи сприйняття; розвивати візуальну пам’ять; удосконалювати 

вміння розповідати, складати розповідь. 

Основні завдання: 

1. Закріпити знання про членів родини. 

2. Вчити учнів складати зв’язну розповідь про родину та  родинні обов’язки.  

     3. Вчити взаємодіяти в команді. 

4. Вправляти в умінні використовувати LEGO-цеглини за кольором та 

розміром.  

     5. Виховувати спостережливість, мовлення, уяву, увагу та самостійність.  

6. Виховувати бажання грати спільно і конструювати з LEGO. 

Обладнання: фото родини дітей, цеглинки LEGO DUPLO, LEGO SYSTEM. 

Ключові слова: сімʹя, родина, родичі. 

Опис вправи: 

 На початку навчального дня діти приносять сімейні фото і прикріпляють 

їх на дошку. Вчитель пропонує дітям стати в ранкове коло і взяти  6 цеглинок . 

Ділі пропонує підняти цеглинку з якою асоціюється слово «сім’я», «родина». 

(Учні коментують свій вибір)Потім учні повинні взяти ту кількість цеглинок, зі 

скількох осіб складається їхня  родина, щоб   скласти вежу  «Моя родина».  

Розпочинають розповідати словами: 

- Моя родина складається з …осіб.   

- Це … 

Запитання до дітей 

 Із кількох осіб складається ваша родина ? 

 Ким для вас буде мама Вашого тата/мами?  

 Ким для вас буде тато Вашого тата/мами? 

 Як мама називає рідного брата/сестру? 

 Хто є близькими родичами вашої родини ? 

 Кого ми називаємо родичами? 

 Кого ми можемо вважати тіткою/ дядьком? 

 Ким буде вважатися син/дочка твоєї рідної тітки/дядька? 

 Які обов’язки виконуєте в сім’ї? 

 Далі вчитель пропонує учням об’єднатися в групи, зайняти місця за 

партами, на килимку... Взяти конструктор LEGO DUPLO і  LEGO SYSTEM. За 

допомогою конструктора зобразити «Родовідне дерево». Після чого учні 

складають розповідь і розповідають своїм товаришам. 

 



18 
 

Варіанти розширення/додаткові завдання: 

1. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість букв  у словах: мама, тато, 

брат, сестра, тітка, дядько. 

2. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість звуків у словах: дідусь, бабуся. 

3. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість складів у словах: брат, дідусь, 

мама, сестра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Єна С.М., 

учитель початкових класів комунальної 

установи Сумської загальноосвітньої  школи  

І-ІІІ ступенів №27, м.Суми, Сумської області 

 

Орієнтовне  дослідницьке / проблемне запитання: 

Як відрізнити фантазії/вигадки та реальність? 

Назва вправи: «Чи уважний Я?» 

Діти вчяться: розпізнавати фантазії, вигадані та реальні ситуації; 

комунікувати з ровесниками; розвивати дрібну моторику рук; формувати 

сенсорні основи сприйняття; розвивати візуальну пам’ять, критичне 

мислення; удосконалювати вміння розповідати, складати розповідь. 

Основні завдання: 

1. Сформувати уявлення про  поняття «фантазія», «реальність» та «вигадка». 

2. Вчити учнів розпізнавати реальну історію  і вигадку. 

3. Вчити взаємодіяти в команді. 

4. Вправляти в умінні використовувати LEGO-

цеглини за кольором та розміром.  

     5. Виховувати спостережливість, мовлення, уяву, 

фантазію та самостійність.  

6. Виховувати бажання грати спільно і конструювати 

з LEGO. 

Обладнання: цеглинки LEGO DUPLO, LEGO SYSTEM. 

Ключові слова: фантазія, реальність, вигадка. 
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Опис вправи: 

     Вчитель знайомить з поняттями учнів: «фантазія», «вигадка» та 

«реальність». Після чого пропонує взяти 3 цеглинки відповідного: (червоного, 

жовтого і зеленого кольорів).  Читаючи ситуації і рядки з казок учні повинні 

показати відповідну цеглинку: червоний-фантазія; жовтий-реальність; зелений-

вигадка.  

- Дмитрик з старшим братом пішли на рибалку. 

- Катруся і Софія навчаються у лісовій школі. 

- Жили собі дід і баба і була в них Курочка ряба. 

- Діти граються на подвір’ї. 

 

Варіанти розширення/додаткові завдання: 

1. За допомогою  цеглинок  LEGO SYSTEM створити фантастичну істоту 

і розповісти про неї. (Учні повинні дати ім’я істоті; вказати де мешкає; чим 

захоплюється; про що найбільше мріє) 

2. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість звуків у словах: 

фантазія, реальність, вигадка. 

 3. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість складів у словах: 

фантазія, вигадка. 
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Єна С.М., 

учитель початкових класів комунальної 

установи  Сумської загальноосвітньої  школи 

І-ІІІ ступенів №27, м.Суми, Сумської області 

 

Орієнтовне  дослідницьке / проблемне запитання: 

Чому важливо розрізняти  мову символів? 

Назва вправи: «Символи вивчаємо - небезпеку попереджаємо!» 

Діти вчяться: фіксувати здобуту інформацію/дані словами, малюнками, 

символами, за допомогою фотопристроїв; розвивати дрібну моторику рук; 

формувати сенсорні основи сприйняття; розвивати візуальну пам’ять, уяву та  

увагу; удосконалювати вміння розповідати, складати розповідь. 

 

Основні завдання 

1. Закріпити уявлення про мову символів. 

2. Вчити розрізняти мову символів. 

3. Закріплювати вміння складати речення про правила поведінки в лісі. 

4. Розвивати дрібну моторику рук.  

5. Формувати сенсорні основи сприймання. 

6. Виховувати наполегливість під час виконання завдання. 

7. Виховувати повагу до старших, бажання допомагати рідним. 

8. Виховувати бажання конструювати з LEGO. 

 

Обладнання: картки з малюнками, цеглинки LEGO DUPLO, LEGO SYSTEM. 

Ключові слова :символи, знаки. 

Опис вправи: 

 На початку навчального дня вчитель пропонує дітям розглянути картки з 

малюнками «Правила поведінки в лісі». Після цього знайомить  з поняттями 

«символи» та «знаки». Вчитель звертає увагу учнів, що червоний колір, означає 

«заборона». Учні «ланцюжком» коментують, розпочинаючи словами: (В лісі не 

можна…) 
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Запитання до дітей 

 Навіщо потрібно знати і розрізняти символи? 

 Які символи та знаки поводження в лісі повинні знати діти? 

 Що означає червоний колір на знакові? 

 

 Далі вчитель пропонує учням об’єднатися в групи, зайняти місця за 

партами, на килимку... Взяти 2 цеглинки  LEGO DUPLO (червоного  і жовтого 

кольорів). Якщо учень чує твердження, які забороняють нам так чинити серед 

природи, то підіймає червону цеглинку, яка означає «не можна», якщо   

навпаки, то жовту «можна». 

 Не ламай гілки дерев . 

 Слухай  гучно музику. 

 Їстівні гриби зрізуй обережно, щоб не пошкодити грибницю. 

 Не сміти у лісі! 

 Не руйнуй пташиних гнізд! 

 Не  виривай рослини з корінням. 

 Насаджуй дерева і кущі. 

 Не  розводь вогнище в лісі. 

 Не витоптуй галявини. 

 Прибирай після себе сміття. 

 Не знищуй  неїстівні гриби, бо це їжа для лісових мешканців. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіанти розширення/додаткові завдання: 

1.Скласти з  цеглинок  LEGO DUPLO речення про правила поведінки 

серед природи. (Діти розпочинають  словом « не»)  

 2. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість звуків у словах: 

галявина,  ліс, гриби. 
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Єна С.М., 

учитель початкових класів комунальної 

установи Сумської загальноосвітньої  школи  

І-ІІІ ступенів №27, м.Суми, Сумської області 

 

Орієнтовне  дослідницьке / проблемне запитання: 

Як позначки на товарах можуть застерегти тебе від небезпеки? 

Назва вправи: «Будь уважний!» 

Діти вчаться: добирати продукти харчування, орієнтуючись на позначки на 

упакуванні; розвивати дрібну моторику рук; формувати сенсорні основи 

сприйняття; розвивати візуальну пам’ять, критичне мислення; 

удосконалювати вміння розповідати, складати розповідь. 

 

Основні завдання 

1. Ознайомити з основними позначками на упакуванні продуктів харчування. 

2. Вчити добирати корисні продукти харчування. 

3. Закріплювати вміння ділити слова на склади, виділяти приголосні та 

голосні звуки в словах. 

4. Розвивати дрібну моторику рук.  

5. Формувати сенсорні основи сприймання. 

6. Виховувати наполегливість під час виконання завдання. 

7. Виховувати повагу до старших, бажання допомагати рідним. 

8. Виховувати бажання конструювати з LEGO. 

 

Обладнання: картки з малюнками,  цеглинки LEGO DUPLO. 

Ключові слова: упаковка, позначки, умови зберігання, термін придатності,  

Опис вправи: 

 На початку навчального дня,  діти розглядають підготовлену заздалегідь 

вчителем дошку з розміщенням упаковок продуктів харчування (Йогурт, сік, 

шоколад…). Вчитель ставить проблемне запитання: Про що може розповісти 

упаковка? Діти, роблять висновки, що найважливіша інформація про продукт 

подана у вигляді певних знаків та символів.    

 

Запитання до дітей 

 Розглянь упаковку соку. Про що можна 

з неї дізнатися? 

 Що означає твердження : «Виготовлено 

в Україні»? 

 Що означає дата на упаковці з надписом 

придатний до 31.10. 2019? 

 Про що говорять такі твердження на 

упакуванні: полуничний йогурт, 

яблучний сік, гранатовий сік, молочний 

шоколад з горіхами? 
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 Далі вчитель пропонує учням об’єднатися в групи, зайняти місця за 

партами, на килимку... Взяти  конструктор LEGO DUPLO, розташувати 

цеглинки відповідно картки, де: 

 жовта – термін придатності. 

 зелена – де виготовлено. 

 червона - місткість упаковки. 

 31. 10.2019 

 Виготовлено в Україні 

 1 л і т. д. 

 

 

 

 
Лопатіна Л.О., 

учитель початкових класів комунальної 

установи  Сумської загальноосвітньої  школи 

І-ІІІ ступенів №27, м.Суми, Сумської області 

 

Орієнтовне  дослідницьке / проблемне запитання:  

Як виявити небезпеку за допомогою знаків та позначок? 

Назва вправи: «Дорожні знаки знай – небезпеки уникай!» 

Діти вчяться: розрізняти найважливіші попереджувальні знаки; розвивати 

дрібну моторику рук; формувати сенсорні основи сприйняття; розвивати 

візуальну пам’ять; удосконалювати вміння розповідати, складати розповідь. 

Основні завдання 

1. Вчити учнів пояснювати, що означають найважливіші попереджувальні 

знаки.   

2. Закріплювати вміння ділити слова на склади, виділяти приголосні та 

голосні звуки в словах. 

3. Розвивати дрібну моторику рук.  

4. Формувати сенсорні основи сприймання. 

5. Виховувати наполегливість під час виконання завдання.   

6. Виховувати бажання дотримуватись безпеки на дорозі.  

7. Виховувати бажання конструювати з LEGO. 

 

Обладнання: картки  із зображенням дорожніх знаків, цеглинки LEGO 

DUPLO, LEGO SYSTEM. 

Ключові слова:  попереджувальні знаки, небезпека 
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Опис вправи: 

 У кожної дитини є картка із зображенням дорожніх знаків. 

 

 

 

 

 

 

 Запитання до дітей 

  Що зображено на картці? 

 Для чого на дорозі встановлюють дорожні знаки?   

 Як називається ця група знаків? 

 Покажіть кількість попереджувальних знаків цеглинками LEGO DUPLO. 

 Який із зображених знаків інформує про можливу появу на дорозі дітей? 

Його номер за порядком покажіть кількістю цеглинок LEGO DUPLO. 

 Поясніть, що він означає. 

 Який із зображених знаків попереджає про наближення до нерегульованого 

пішохідного переходу, позначеного відповідними дорожніми знаками або 

дорожньою розміткою? Його номер за порядком покажіть кількістю 

цеглинок LEGO DUPLO. 

 Поясніть, що він означає. 

 Який із зображених знаків попереджає про ділянку дороги, на якій 

виконуються дорожні роботи? Його номер за порядком покажіть кількістю 

цеглинок LEGO DUPLO. 

 Поясніть, що він означає. 

 Який із зображених знаків попереджає про ділянку дороги, на якій можлива 

поява велосипедистів. Його номер за порядком покажіть кількістю цеглинок 

LEGO DUPLO. 

 Поясніть, що він означає. 

 Який із зображених знаків попереджає про ділянку дороги , на якій можлива 

поява диких тварин? Його номер за порядком покажіть кількістю цеглинок 

LEGO DUPLO. 

 Поясніть, що він означає. 

 Розкажіть, як ви дотримуєтесь правил дорожнього руху? 

 Далі вчитель пропонує учням об’єднатися в групи, зайняти місця за партами, 

на килимку. Взяти конструктор LEGO SYSTEM. За допомогою конструктора 

зобразити елемент з попереджувального  знаку, який найбільше запам’ятався. 

Після представлення, інші  учні називають даний знак. 

Варіанти розширення/додаткові завдання: 
1. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість букв  у словах: знаки, 

олень. 

 2. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість звуків у словах: знаки, 

олень.  

3. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість складів у словах: знаки, 

олень. 
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Лопатіна Л.О., 

учитель початкових класів комунальної 

установи Сумської загальноосвітньої  школи  

І-ІІІ ступенів №27, м.Суми, Сумської області 

 

Орієнтовне  дослідницьке / проблемне запитання:  

Як досліджувати  природу (Сонце, воду, повітря, ґрунт, фізичні явища)? 

Назва вправи: «Граємо – склад ґрунту запам’ятаємо !» 

Діти вчаться: виявляти причинно-наслідкові зв’язки між живою і неживою 

природою; робити висновки на основі проведених дослідів; розвивати дрібну 

моторику рук; формувати сенсорні основи сприйняття; розвивати візуальну 

пам’ять; удосконалювати вміння розповідати, складати розповідь. 

Основні завдання 

1. Ознайомитись з ґрунтами. 

2. Дослідити склад ґрунту.   

3. Розвивати дрібну моторику рук.  

4. Формувати сенсорні основи сприймання. 

5.  Виховувати наполегливість під час виконання завдання.   

6. Виховувати любов до природи рідного краю.  

7. Виховувати бажання конструювати з LEGO. 

Обладнання:  цеглинки LEGO DUPLO, LEGO SYSTEM. 

Ключові слова:  ґрунти, склад ґрунту 

Опис вправи: 

Після проведення дослідів вчитель пропонує дітям  взяти  цеглинки  LEGO 

DUPLO і показати склад ґрунту. 

Запитання до дітей 

 Для чого потрібне повітря в ґрунті? 

 Як потрапила вода в ґрунт? 

 Для чого потрібна вода в ґрунті? 

 Для чого потрібні мінеральні солі? 

 Що осідає на дно склянки, коли прожарений ґрунт поклали у склянку з 

водою і розмішали? 

 Чи з’явився дим із запахом, як при горінні залишків рослин і тварин під 

час прожарювання ґрунту? Про що це свідчить? 

Далі вчитель пропонує учням об’єднатися в групи, зайняти місця за партами, 

на килимку... Взяти конструктор LEGO SYSTEM. За допомогою конструктора 

зобразити тих, для кого ґрунт є домівкою. Після чого учні складають розповідь 

про значення ґрунту для рослин, тварин, людей своїм товаришам. 
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Лопатіна Л.О., 

учитель початкових класів комунальної 

установи Сумської загальноосвітньої  школи  

І-ІІІ ступенів №27, м.Суми, Сумської області 

 

Орієнтовне  дослідницьке / проблемне запитання:  

Які способи пізнання я використовую у повсякденному житті? 

Назва вправи: «Думай, міркуй!» 

Діти вчяться: використовувати органи чуття як спосіб пізнання у 

повсякденному житті; розвивати дрібну моторику рук; формувати сенсорні 

основи сприйняття; розвивати візуальну пам’ять; удосконалювати вміння 

розповідати, складати розповідь. 

Основні завдання 

1. Систематизувати знання про органи чуття, їх призначення. 

2. Розвивати фонематичний слух.   

3. Розвивати дрібну моторику рук.  

4. Формувати сенсорні основи сприймання. 

5.  Виховувати наполегливість під час виконання завдання.   

6. Виховувати свідоме ставлення до того, що здоров’я потрібно берегти.  

7. Виховувати бажання конструювати з LEGO. 

Обладнання:  картки, цеглинки LEGO DUPLO, LEGO SYSTEM. 

Ключові слова:  органи чуття, зір, слух, нюх, дотик, смак. 

Опис вправи: 

Вчитель пропонує дітям  взяти  цеглинки  LEGO DUPLO і показати, скільки 

органів чуття у людини. Учні розглядають картку 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вчитель пропонує визначити їжу за смаком і показати цеглинками LEGO 

DUPLO послідовність, якщо група  їжі солодка – червона цеглинка, солона – 

зелена, кисла – жовта, гірка – синя. 
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Учні розглядають картку 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вчитель пропонує визначити, які це предмети на дотик і показати 

цеглинками LEGO DUPLO послідовність: якщо група предметів м’яка на дотик 

– жовта цеглинка, якщо тверда – синя цеглинка. 

 

Запитання до дітей 

 За допомогою чого ми пізнаємо навколишній світ? 

 Якими словами вас сьогодні розбудила матуся? Чим ми чуємо? 

 Чим ви відчули приємний аромат сніданку? 

 За допомогою чого дізналися, яка страва на смак? 

 Як дізналися, що чай теплий, а не гарячий? 

 Що цікавого побачили, йдучи до школи? Чим ми бачимо? 

 

Далі вчитель пропонує учням об’єднатися в групи, зайняти місця за партами, 

на килимку... Взяти конструктор LEGO SYSTEM. За допомогою конструктора 

зобразити те, що  чи кого ви бачили, йдучи до школи і представити 

однокласникам коротку розповідь. 
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Ягупа І.Д.,  

учитель початкових класів комунальної 

установи Сумської загальноосвітньої  школи  

І-ІІІ ступенів №27, м.Суми, Сумської області 

 

Орієнтовне  дослідницьке / проблемне запитання:  

На яких територіях мешкають тварини? 

Назва вправи: «Побудуй територію тварин»  

Діти вчаться: будувати територію тварин, орієнтуватися на великій 

площині; працювати в групах, розвивати візуальну пам'ять, дрібну моторику 

руки; розвивати конструктивні здібності. 

Основні завдання: 

1. Закріпити знання про свійських та диких тварин. 

2. Розширити знання про території тварин. 

3. Вчити взаємодіяти в команді. 

4. Виховувати любов до тварин, спостережливість, мовлення, уяву, увагу та 

самостійність, бажання грати спільно і конструювати з LEGO. 

Обладнання:  цеглинки LEGO SYSTEM 

Ключові слова:  тварини, територія, заповідник. 

Опис вправи: 

Учитель пропонує учням створити в групі територію, на якій можуть 

мешкати тварин. Учням треба сконструювати з цеглинок LEGO SYSTEM 

територію , на які можуть мешкати тварини і представити її всім учням класу за 

планом: 

1. Як називається територія? 

2. Які тварини там мешкають? 

3. До якої групи (свійські чи дикі) вони відносяться? 

4. Як живеться там тваринам? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запитання до дітей: 

1. На які дві групи розподіляємо тварин за способом проживання? (Дикі, 

свійські) 

2. Назвіть представників свійських тварин. 

3. На якій території можуть проживати свійські тварин? 

4. Хто доглядає за свійськими тваринами? 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIlZjvjLLhAhULEpoKHd3HAroQMwhCKAMwAw&url=https%3A%2F%2Fpikabu.ru%2Fstory%2Flego_system_6581_poisk_5581172&psig=AOvVaw3CWx2XbsA2w4uUuZELJ6Ij&ust=1554318260264987&ictx=3&uact=3
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIlZjvjLLhAhULEpoKHd3HAroQMwhCKAMwAw&url=https%3A%2F%2Fpikabu.ru%2Fstory%2Flego_system_6581_poisk_5581172&psig=AOvVaw3CWx2XbsA2w4uUuZELJ6Ij&ust=1554318260264987&ictx=3&uact=3
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5. Як живеться свійським тваринам біля людей? 

6. Чим відрізняється життя свійських тварин від диких? 

7. Назвіть представників диких тварин. 

8. На яких територіях можуть проживати дикі тварин? 

9. Чи може людина втручатися в життя диких тварин? 

10.  Що таке заповідник? 

11.  Для чого люди створили заповідники? 

12.  Які заповідники знаєте на території України? 

13.  Який заповідник розташований на території нашої області? 

 

Варіанти розширення/додаткові завдання: 

1. Гра «Подружися із твариною». 

Учитель називає тварин (вовк, кабан, курка, синичка, індик, лебідь, собака, 

ведмідь, кролик, зайчик, мишка, котик…), а учні сигналізують цеглинками 

LEGO DUPLO: 

1. Піднімають зелену цеглинку, коли чують назву дикої тварин, синю – 

назву свійської тварин. 

2. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість звуків у словах: кінь, 

собака, кіт, лисиця, олень, корова… 

3. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість складів у словах – назвах 

тварин (на вибір вчителя). 

 

 
Ягупа І.Д.,  

учитель початкових класів комунальної 

установи Сумської загальноосвітньої  школи  

І-ІІІ ступенів №27, м.Суми, Сумської області 

 
Орієнтовне  дослідницьке / проблемне запитання:  

Що «розкаже» про територію рідного краю краєзнавчий музей? 

Назва вправи: «Я – екскурсовод»  

Діти вчяться: конструювати з LEGO , орієнтуватися на великій площині; 

працювати в групах,  розвивати візуальну пам'ять, дрібну моторику руки; 

розвивати конструктивні здібності. 

Основні завдання: 

1. Закріпити знання про роль краєзнавчого музею, його відділи. 

2.  Розширити знання про тварин і рослин. 

3. Закріплювати вміння групувати об’єкти природи. 

4. Поповнити словниковий запас музейними словами. 

5. Вчити дітей дотримуватись правил поведінки в громадських місцях 

(музеях). 

6. Вчити взаємодіяти в команді. 

7. Виховувати любов до рідного краю, спостережливість, мовлення, уяву, 

увагу та самостійність, бажання грати спільно і конструювати з LEGO. 
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Обладнання:  цеглинки LEGO SYSTEM 

Ключові слова:  музей, експонат, екскурсовод. 

Опис вправи: складіть з LEGO DUPLO та LEGO SYSTEM музейні експонати 

та експозиції природничого відділу.  Побудьте у ролі екскурсоводів. Розкажіть 

один одному, що і кого можна побачити у музеї? 

Приклади конструювань. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запитання до дітей: 

1. Хто з вас бував у музеї?  

2. Що цікавого там бачили? 

3. Що таке музей? 

4. Які бувають музеї? (Краєзнавчі, художні) 

5. Які експонати можна побачити у художньому музеї? 

6. Про що можна дізнатися у краєзнавчому музеї? 

7. Які відділи працюють у краєзнавчому музеї? (Природничий, 

етнографічний, історичний, декоративно-прикладний…) 

8. Про що можна дізнатися у природничому відділі? 

9. Навіщо люди створюють музеї? 

10. Хто працює у музеї? 

11. Як називають людину, яка проводить екскурсії по музею? 

Варіанти розширення/додаткові завдання 

За допомогою цеглинок LEGO DUPLO учні вивчають правила поведінки 

у музеї, складаючи башточку. Спочатку вчитель називає правило і говорить 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIlZjvjLLhAhULEpoKHd3HAroQMwhCKAMwAw&url=https%3A%2F%2Fpikabu.ru%2Fstory%2Flego_system_6581_poisk_5581172&psig=AOvVaw3CWx2XbsA2w4uUuZELJ6Ij&ust=1554318260264987&ictx=3&uact=3
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відповідний колір башточки. Потім – називає тільки колір, а учні – відповідне 

правило. Башточку будують різними способами, міняючи правила місцями. 

Правила поведінки в музеї. 
1. Треба привітатись. (Жовта цеглинка) 

2. Ходи тихо, не човгай ногами. У музеї люблять тишу. (Зелена цеглинка) 

3. Не можна чіпати експонати руками. (Червона цеглинка) 

4. Не розмовляй, не штовхай товаришів, не грайся, не їж цукерок. (Синя 

цеглинка) 

5. Коли про щось запитуєш, не забувай сказати «будь ласка». (Помаранчева 

цеглинка) 

6. Подякуй за цікаву екскурсію. (блакитна цеглинка) 
 

 

Ягупа І.Д.,  

учитель початкових класів комунальної 

установи Сумської загальноосвітньої  школи  

І-ІІІ ступенів №27, м.Суми, Сумської області 
 

Орієнтовне  дослідницьке / проблемне запитання:  

Де межі мого особистого простору? 
Назва вправи: «Моя кімната»  

Діти вчаться: конструювати з LEGO, орієнтуватися на великій площині;  

розвивати візуальну пам'ять, дрібну моторику руки; розвивати конструктивні 

здібності. 

Основні завдання: 

1. Формувати в учнів поняття «особистий простір». 

2.  Навчити описувати власну кімнату. 

3. Закріпити знання учнів про власні обов’язки 

4. Вчити взаємодіяти в команді. 

5. Виховувати тактовність, щирість у спілкуванні з іншими, 

спостережливість, мовлення, уяву, увагу та самостійність, бажання грати 

спільно і конструювати з LEGO. 

Обладнання:  цеглинки LEGO SYSTEM 

Ключові слова:  кімната, особистий простір, меблі, мої обов’язки . 

Опис вправи:   

Учитель пропонує учням сконструювати свою власну кімнату (власний 

куточок у квартирі), розказати іншим дітям у групах про меблі, їх 

розташування, про обов’язки у власні кімнаті. 
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Запитання до дітей: 

- Що вважаєте своїм особистим простором. 

 - Чи може власна кімната бути вашим особистим простором? 

- Якою є ваша кімната? Опишіть її. 

- Чи є обов’язки по догляду за кімнатою? Які саме? 
 

 

Скиба С.О., 

учитель початкових класів комунальної 

установи Сумської загальноосвітньої  школи  

І-ІІІ ступенів №27, м.Суми, Сумської області 

 

Орієнтовне  дослідницьке / проблемне запитання:  

Як зберегти кордони особистого простору у взаєминах з іншими? 

Назва вправи: «Моя особиста територія» 

Діти вчаться: розрізняти деталі за формою, кольором; розвивати дрібну 

моторику рук; формувати сенсорні основи сприйняття; розвивати візуальну 

пам’ять; удосконалювати вміння розповідати, складати розповідь. 

Основні завдання 

1. Закріпити знання з теми «Територія" . 

2. Вчити учнів складати зв’язну розповідь про свій особистий простір.   

3. Закріплювати вміння ділити слова на склади, виділяти приголосні та 

голосні звуки в словах. 

4. Розвивати дрібну моторику рук.  

5. Формувати сенсорні основи сприймання. 

6.  Виховувати наполегливість під час виконання завдання.   

7. Виховувати повагу до старших, бажання допомагати рідним у побуті, 

організовувати своє робоче місце відповідно до власних потреб та завдань. 

8. Виховувати бажання конструювати з LEGO. 

 

Обладнання: цеглинки LEGO DUPLO, LEGO SYSTEM. 

Ключові слова:  територія, особистий простір, особиста територія, приміщення 

Опис вправи: 

На початку навчального дня діти приносять сімейні фото і прикріпляють їх 

на дошку. Спочатку вчитель пропонує дітям стати в ранкове коло і взяти таку 

кількість цеглинок  LEGO DUPLO, із скількох людей складається їхня родини. 

У колі діти розповідають один одному про свою родину. 

Запитання до дітей 

  Із кількох кімнат складається приміщення, де мешкає ваша родина?   

 Чи маєш ти свою власну кімнату ,або осередок? 

 Які сімейні обов’язки ти виконуєш? 

 Як ти доглядаєш за порядком у своїй кімнаті, осередку? 

Далі вчитель пропонує учням об’єднатися в групи, зайняти місця за 

партами, на килимку... Взяти конструктор LEGO SYSTEM. За допомогою 
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конструктора зобразити свою кімнату у квартирі, або будинку, показавши 

робочу та ігрову зони, зону відпочинку, місце домашнього улюбленця тощо.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Після чого учні складають розповідь про те, як допомагають батькам 

створювати комфорт і затишок у приміщенні, де мешкає родина і розповідають 

своїм товаришам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіанти розширення/додаткові завдання: 

1. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість голосних букв  у словах: 

кімната, територія, порядок, іграшки, книжки. 

 2. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість голосних та окремо 

приголосних звуків у словах: територія, порядок.  

 3. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість складів у словах: 

кімната, іграшки, територія. 
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Скиба С.О., 

учитель початкових класів комунальної 

установи Сумської загальноосвітньої  школи  

І-ІІІ ступенів №27, м.Суми, Сумської області 

 

Орієнтовне  дослідницьке / проблемне запитання:  

Чим відрізняється особиста територія від громадської? 

Назва вправи: «Громадська територія» 

Діти вчаться: розрізняти деталі за формою, кольором; розвивати дрібну 

моторику рук; формувати сенсорні основи сприйняття; розвивати візуальну 

пам’ять; удосконалювати вміння розповідати, складати розповідь. 

Основні завдання 

1. Закріпити знання з теми «Територія" . 

2. Вчити учнів порівнювати громадську територію та свій особистий 

простір, повторити правила поведінки у громадських місцях.  

3. Розвивати дрібну моторику рук.  

4. Формувати сенсорні основи сприймання. 

5.  Виховувати наполегливість під час виконання завдання.   

6. Виховувати повагу до старших, бажання допомагати рідним у побуті, 

організовувати своє робоче місце відповідно до власних потреб та 

завдань. 

7. Виховувати бажання конструювати з LEGO. 

 

Обладнання: цеглинки LEGO DUPLO, LEGO SYSTEM. 

Ключові слова: територія, особистий простір, особиста територія, приміщення, 

громадська територія, громадські заклади 

 

Опис вправи: 

Запитання до дітей: 

 Чи можна назвати шкільний клас особистою територією ? 

 Чому?   

 Що таке громадські місця? 

 Які громадські місця ви знаєте? 

 У яких з них вам доводилося бувати з батьками? 

 Далі вчитель пропонує учням об’єднатися в 4 групи, зайняти місця за 

партами, на килимку... Взяти конструктор LEGO SYSTEM. За допомогою 

конструктора кожна група повинна зобразити одне з  приміщень, наприклад, 

лікарні, залу кінотеатру, залу супермаркету, або вокзалу, показавши специфіку 

кожного з приміщень. Після чого учні складають розповідь про те, чому 

інтер’єр цих приміщень відрізняється від інтер’єру житлової кімнати. Далі 

вчитель говорить про те, що діти іноді не вміють себе правильно поводити у 

громадських місцях: шумлять, бешкетують, псують громадське майно. Тому 

необхідно знати правила поведінки у громадських місцях, які діти під 

керівництвом вчителя і складають: 
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На вулиці і в громадських місцях розмовляти без крику, не шуміти, не заважати 

іншим людям. 

 Виявляти ввічливість до дорослих людей, протегувати маленьким. Бути 

уважним до людей з обмеженими можливостями. 

 Дотримуватися чистоти в громадських місцях – не смітити, що не 

плюватися, берегти зелені насадження. 

 Берегти суспільне і чуже майно. 

 Не робити негідних вчинків і уберігати від них друзів. Це означає: не 

ображати і ображати інших, не брати чужі речі, не знущатися над 

тваринами і ін. 

 

 
Скиба С.О., 

учитель початкових класів комунальної 

установи Сумської загальноосвітньої  школи  

І-ІІІ ступенів №27, м.Суми, Сумської області 

 

Орієнтовнедослідницьке / проблемнезапитання: 

За якими ознаками/cимволами я впізнаю територію своєї країни? 

Назва вправи: «Юні творці» 

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

експериментувати, генерувати оригінальні ідеї. 

Основні завдання 

1. Виховувати в учнів шанобливе ставлення до народних символів України. 

2. Вчити учнів складати зв’язну розповідь, доводити слушність власної 

думки. 

3. Розвивати дрібну моторику рук.  

4. Формувати сенсорні основи сприймання. 

5. Виховувати наполегливість під час виконання завдання. 

6. Виховувати повагу до своєї держави. 

7. Виховувати бажання конструювати з LEGO. 

Обладнання: цеглинки LEGO DUPLO, LEGO SYSTEM. 

Ключові слова: клас, безпека, комфорт. 

Опис вправи: 

 На партах у дітей лежать світлини із зображенням народних символів 

України ( річка Дніпро, волошки, тополя, мак, чорнобривці і пшеничне поле). 

Далі вчитель пропонує учням об’єднатися в групи і розкласти цеглинки на 

аркуші паперу. Кожна група вибирає одну із світлин. Використовуючи олівці, 

фарби, фломастери діти домальовують до цеглинок різні деталі, перетворюючи 

їх на частину малюнка. Кожна група створює один із символів України. 

Запитання до дітей 

  На що перетворилась ваша зелена/жовта/ червона цеглинка?   

 За допомогою чого ви перетворили вашу цеглинку? 

 Що ви додали до цеглинки, щоб перетворити її? 

 Чи є у нас схожі малюнки? 
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 На що ще ви хотіли б перетворити вашу цеглинку? 

 Далі вчитель пропонує учням  взяти конструктор LEGO SYSTEM і за 

його допомогою відтворити свій малюнок. Після виконання завдання учні 

складають невелику розповідь про свій символ і доводять його значимість. 

 Чи важко вам було працювати? 

 Які емоції виникли у вас під час роботи? 

 Чи подобаються вам ваші роботи? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіанти розширення/додаткові завдання: 

1. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість букв  у словах: клас, парта, 

учень. 

2. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість голосних  звуків та окремо 

приголосних у словах: учень, вчитель, учениця. 

3. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість складів у словах: клас, 

безпека, комфорт. 



39 
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Луговська І.О.,  

учитель початкових класів комунальної 

установи Сумської загальноосвітньої  школи  

І-ІІІ ступенів №27, м.Суми, Сумської області 
 

 

 

Орієнтовне  дослідницьке / проблемне запитання:  

Що може об'єднати спільноту? Національні символи-вишиванка. 

Назва  вправи: «Вишиванка - символ українців. Створення орнаменту». 

Діти вчаться: розрізняти кольори вишиванки; розвивати дрібну моторику 

рук; формувати сенсорні основи сприйняття; розвивати візуальну пам’ять; 

удосконалювати вміння колективно складати візерунок до вишиванки. 

Основні завдання 

1. Закріпити знання з кольоровознавства про вишиванку. 

2. Вчити учнів складати зв’язну розповідь про значення кольорів у 

вишиванці. 

3. Закріплювати вміння добирати споріднені слова до слів. 

4. Розвивати дрібну моторику рук.  

5. Формувати сенсорні основи сприймання. 

6.  Виховувати наполегливість під час виконання завдання.   

7. Виховувати повагу до однокласників.  

8. Виховувати бажання конструювати з LEGO. 

Обладнання: фото вишиванок, аркуш паперу, цеглинки LEGO DUPLO, LEGO 

SYSTEM. 

Ключові слова: вишиванка, кольори вишиванки. 

Опис вправи: 

Учитель показує фото вишиванки, пояснює значення кольорів: 

 Червоний – символізує любов до людини, до життя, енергії сонця, 

радості. 

 Оранжевий – символізує сонячне світло і багатство. 

 Жовтий – це колір символізує колір меду, пшениці, благополуччя, 

достатку, багатства. 

 Зелений – це колір символізує молодість, красу, безтурботність, весну. 

 Блакитний – це колір святість і чистота, ввічливість, людська відданість. 

 Синій – це колір, що  символізує небо і воду. 

Учитель спочатку пропонує скласти самостійно квітку, яка може бути на 

вишиванці. Це може бути калина, мак, троянда (червоний колір), васильки, 

волошки (синій, блакитний колір),ромашка (жовтий, оранжевий колір), 

листочки  на квітах (зелений колір). 

Потім учні об'єднуються і можуть 

створити єдиний візерунок до 

вишиванки  для дівчинки чи хлопчика. 

Запитання до дітей: 

  Які кольори використовували на 

вишиванці?   

 Яких кольорів більше-теплих чи 
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холодних? 

 Які візерунки на ваших вишиванках? 

 

Варіанти розширення/додаткові завдання: 

1. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість букв у словах: 

вишиванка, вишивальниця. 

 2. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість звуків у словах: 

червоний, синій.  

 3. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість складів у словах: 

жовтий, білий. 

 4.Дібрати споріднені слова до слова вишиванка: вишивати, 

вишивальниця, вишитий. 
 

 

Луговська І.О.,  

учитель початкових класів комунальної 

установи Сумської загальноосвітньої  школи  

І-ІІІ ступенів №27, м.Суми, Сумської області 

 

Орієнтовне  дослідницьке / проблемне запитання:  

Краще разом чи поодинці? 

Назва вправи: «Організація благочинної акції «Подаруй дитині усмішку» 

(до дня Святого Миколая)» 

Діти вчаться:  розрізняти деталі за формою, кольором; розвивати дрібну 

моторику рук; формувати сенсорні основи сприйняття; розвивати візуальну 

пам’ять; удосконалювати вміння розповідати, складати правила надання 

підтримки і допомоги меншим. 

Основні завдання 

1. Закріпити знання про необхідність надати підтримку і допомогу 

меншим, сиротам, обездоленим. 

2. Вчити учнів складати зв’язну розповідь про чуйність до ближнього. 

3. Закріплювати вміння ділити слова на склади, виділяти приголосні та 

голосні звуки в словах, добирати синоніми, антоніми до слів. 

4. Розвивати дрібну моторику рук.  

5. Формувати сенсорні основи сприймання. 

6. Виховувати наполегливість під час виконання завдання.   

7. Виховувати повагу до однокласників.  

8. Виховувати бажання конструювати з LEGO. 

Обладнання: фото дерева з гілками, цеглинки LEGO DUPLO, LEGO SYSTEM. 

Ключові слова: співчуття, людяність, чуйність до оточуючих. 

Опис вправи: 

(На початку вправи учитель пояснюю дітям 

значення усмішки у житті та самопочутті людини.)  

Напруження м'язів не тільки відображає, а й формує 

поганий настрій, утому, негативні емоції. Усміхайтеся! За 
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серйозного виразу обличчя напружені 17 м'язів, в усмішці — 7. Сміх — це 

вібрація й масаж, що знімають напруження. Усмішка покращить настрій вам і 

навколишнім. 

(Усі учасники гри беруться за руки і дарують один одному усмішки, 

передаючи LEGO DUPLO. Кожна дитина повертається до свого сусіда 

праворуч або ліворуч і, побажавши йому чогось гарного, усміхається. Той у 

свою чергу посміхається наступному сусідові і т.д.) 

 Сьогодні ми приймемо участь у благочинної акції «Подаруй дитині 

усмішку» (до дня Святого Миколая), виготовимо подарунок дітям-сиротам з 

LEGO SYSTEM. Це буде Новорічна ялинка з LEGO SYSTEM, яка буде 

прикрашена нашими побажаннями та солодкими подарунками. Учні на 

килимку виготовляють ялинку. Прикрашають її «сердечками» із побажаннями. 

 

 

Зразок привітань в сердечках 

 Хай Миколай принесе в хату 

Здоров’я, радості багато, 

Приємні, щирі поцілунки 

І ще багато подарунків. 

 Від хати до хати біленьким 

сніжком 

Ходить Святий Миколай із мішком, 

Приносить дарунки на втіху, 

Радості море і щирого сміху! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіанти розширення/додаткові завдання: 

1. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість букв  у словах: усмішка, 

добро. 

2. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість звуків у словах: радість, 

щастя. 

3. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість складів у словах: ялинка. 

4.Дібрати синоніми до слова чуйність. 

5.Дібрати антоніми до слова милосердя. 
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Луговська І.О.,  

учитель початкових класів комунальної 

установи Сумської загальноосвітньої  школи  

І-ІІІ ступенів №27, м.Суми, Сумської області 

 

Орієнтовне  дослідницьке / проблемне запитання:  

Як налагоджувати гарні стосунки? 

Назва вправи: «Характеристика друга. Складання прислів'їв про друзів». 

Діти вчаться: розрізняти деталі за формою, кольором; розвивати дрібну 

моторику рук; формувати сенсорні основи сприйняття; розвивати візуальну 

пам’ять; удосконалювати вміння розповідати, складати прислів'я про друга. 

Основні завдання 

1. Закріпити знання про доброзичливі відносини з другом. 

2. Вчити учнів складати зв’язну розповідь про друга. 

3. Закріплювати вміння ділити слова на склади, виділяти приголосні та 

голосні звуки в словах, добирати синоніми, антоніми в словах, називати 

частини мови. 

4. Розвивати дрібну моторику рук.  

5. Формувати сенсорні основи сприймання. 

6.  Виховувати наполегливість під час виконання завдання.   

7. Виховувати повагу до однокласників.  

8. Виховувати бажання конструювати з LEGO. 

Обладнання: фото дерева з гілками, цеглинки LEGO DUPLO, LEGO SYSTEM. 

Ключові слова:  спільнота класу, правила поведінки в спільноті. 

Опис вправи: 

Вчитель пропонує дітям стати в ранкове коло і взяти цеглинку  LEGO 

DUPLO, діти передають цю цеглинку по колу та називають свого друга. 

Потім педагог пропонує сісти за парти і взяти дві цеглинки: червоного і 

синього кольорів. На цеглинках збоку написано «друг» та «супротивник». 

Учитель називає прикметники, а учні підіймають цеглинку того кольору, Учні 

добирають прикметники, які описують справжнього друга: добрий, щирий, 

чесний, відповідальний тощо. 

  

 

 

 

 

            Супротивник                 Друг  

 

На третьому етапі роботи діти в парі складають прислів'я із цеглинок 

LEGO DUPLO (слова написані на боковій стороні цеглинки). Наприклад ( на 

вибір учителя): 

 Дружба та братство – найбільше багатство. 

 Друга у скруті пізнають 

 . Без вірного друга велика туга. 
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Запитання до дітей: 

  Які правила чесної дружби? 

 Показати 1,2,3 слово у складеному 

прислів'ї? 

 До яких частин мови належати дані 

слова? 

Варіанти розширення/додаткові завдання: 

1. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість букв  у словах: клас, 

товариш, дружба. 

 2. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість звуків у словах: 

дружити, приятелювати.  

 3. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість складів у словах: друг, 

приятель, ворог. 

 4.Дібрати синоніми до слова друг. 

 5.Дібрати антоніми до слова супротивник. 

 
 

 

Луговська І.О.,  

учитель початкових класів комунальної 

установи Сумської загальноосвітньої  школи  

І-ІІІ ступенів №27, м.Суми, Сумської області 

 

Орієнтовне  дослідницьке / проблемне запитання:  

Чи може існувати спільнота без правил та законів? 

Назва вправи: «Прикрашання дерева дружби спільноти класу». 

Діти вчаться: розрізняти деталі за формою, кольором; розвивати дрібну 

моторику рук; формувати сенсорні основи сприйняття; розвивати візуальну 

пам’ять; удосконалювати вміння розповідати, складати правила спільноти 

класу. 

Основні завдання 

1. Закріпити знання про правила поведінки в спільноті класу. 

2. Вчити учнів складати зв’язну розповідь про поведінку в класі. 

3. Закріплювати вміння ділити слова на склади, виділяти приголосні та 

голосні звуки в словах. 

4. Розвивати дрібну моторику рук.  

5. Формувати сенсорні основи сприймання. 

6.  Виховувати наполегливість під час виконання завдання.   

7. Виховувати повагу до однокласників.  

8. Виховувати бажання конструювати з LEGO. 

Обладнання: фото дерева з гілками, цеглинки LEGO DUPLO, LEGO SYSTEM. 

Ключові слова:  спільнота класу, правила поведінки в спільноті. 
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Опис вправи: 

 На початку вправи учитель показує дерево, на якому 

зображено тільки стовбур з гілками. (Можна з ЛЕГО 

викласти силует дерева). 

Спочатку вчитель пропонує дітям взяти 6 цеглинки  

LEGO DUPLO. Учні працюють із червоними та зеленими 

цеглинками. Учитель називає правило поведінки у 

спільноті класу, а учні прикрашають дерево цеглинками 

необхідного кольору. Цеглинка зеленого кольору 

позначатиме позитивні правила поведінці у спільноті класу, 

а червоного-негативні. 

 

Зелений колір Червоний колір 

Допомогати зі складними 

завданнями. 

Обзиватися 

Ділитися іграшками Звертатися на ім’я 

Говорити приємні слова Робити боляче 

Усміхатися при зустрічі Принижувати 

Весело проводити разом час Брати без дозволу твої речі 

Втішати тебе, коли тобі сумно.  

Робити подарунки.  

Підсумок. Подивіться, як розцвіло наше дерево. Щоб вона не зів’яло, давайте 

будемо дотримуватися цих правил. 

Запитання до дітей: 

  Які кольори переважають на дереві?   

 Яких правил поведінки у спільноті більше? 

 Яких правил поведінки у спільноті менше? 

 Які правила поведінки у нашому класі? 

Варіанти розширення/додаткові завдання: 

1. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість букв  у словах: клас, 

товариш, дружба. 

 2. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість звуків у словах: 

спільнота, клас.  

 3. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість складів у словах: 

правило, закон. 

 4.Дібрати синоніми до слова спільнота. 

 5.Дібрати антоніми до слова друг. 
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Луговська І.О.,  

учитель початкових класів комунальної 

установи Сумської загальноосвітньої  школи  

І-ІІІ ступенів №27, м.Суми, Сумської області 

 

Орієнтовне  дослідницьке / проблемне запитання:  

Які небезпеки можуть бути у спільноті? 

Назва вправи: «Раси. Зовнішні ознаки людей різних рас». 

Діти вчаться: розрізняти ознаки різних людей рас, поважати кожну людину; 

розвивати дрібну моторику рук; формувати сенсорні основи сприйняття; 

розвивати візуальну пам’ять; удосконалювати вміння розповідати про друзів, 

які мають інший колір шкіри. 

Основні завдання 

1. Поглибити знання про раси, їх характерні ознаки. 

2. Вчити учнів визначати особливість кожної расової групи. 

3. Закріплювати вміння ділити слова на склади, виділяти приголосні та 

голосні звуки в словах, добирати споріднені слова. 

4. Розвивати дрібну моторику рук.  

5. Формувати сенсорні основи сприймання. 

6.  Виховувати наполегливість під час виконання завдання.   

7. Виховувати повагу до однокласників.  

8. Виховувати бажання конструювати з LEGO. 

Обладнання: глобус, фото дітей , які належать до різних рас, цеглинки LEGO 

DUPLO, LEGO SYSTEM. 

Ключові слова: раси: негроїдна, європеоїдна, монголоїдна. 

Опис вправи: 

Перед грою учитель знайомить учнів із поняття «Раса» 

– Чому ж люди мають різний колір шкіри, розріз очей? На зовнішній вигляд 

людини в процесі історичного розвитку впливали кліматичні умови 

проживання. Саме тому вона набувала таких характерних зовнішніх ознак, які 

допомагали їй пристосуватись до певного навколишнього середовища. У 

результаті виникли три раси (великі групи людей, що мають спільне 

походження й ряд характерних спільних фізичних особливостей): європеоїдна 

(або біла), монголоїдна (або жовта) і негроїдна (або чорна).  

Учитель домовляється з дітьми про колір рас згідно LEGO DUPLO: жовтий 

(монголоїдна), синя (європеоїдна), червона (негроїдна). Потім учитель описує 

словесно цю расу. Учні піднімають за кольором і називають расу. 

 Представники цієї  раси — це вихідці з Центральної та Південної  

Африки. Чорна шкіра, жорстке кучеряве волосся захищають цих 

людей від пекучого сонця (негроїдна). 

 На території сучасних Японії, Китаю, Кореї, Монголії живуть люди з 

жовтою шкірою та вузьким розрізом очей. Особливості зовнішнього 

вигляду цих людей зумовлені жарким сонцем і значною кількістю 

пилу в повітрі степів і пустель жовтий (монголоїдна) 
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 Ми з вами належимо до цієї раси. Сама назва говорить про те, що її 

представники — вихідці з Європи. Тут немає палючого сонця, 

суховіїв, тому в людей європеоїдної раси м’яке, не дуже темне 

волосся, світла шкіра. (європеоїдна).   

Можна ускладнити завдання.  

За допомогою LEGO DUPLO показати на карті, де живуть ці раси 

Виставити лялечки - LEGO SYSTEM та покласти до них цеглинку 

вибраного кольору 

 

 

Варіанти розширення/додаткові завдання: 

1.Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість рас на Землі. 

2. Показати цеглинками LEGO DUPLO  кількість складів у слові: раса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луговська І.О.,  

учитель початкових класів комунальної 

установи Сумської загальноосвітньої  школи  

І-ІІІ ступенів №27, м.Суми, Сумської області 

 

Орієнтовне  дослідницьке / проблемне запитання:  

Як поводитися в ситуації ворожості? 

Назва вправи: «Складання назв екстрених служб 101 ,102, 103, 104». 

Діти вчаться: розрізняти деталі за формою, кольором; розвивати дрібну 

моторику рук; формувати сенсорні основи сприйняття; розвивати візуальну 

пам’ять; удосконалювати вміння розповідати про вміння вести себе у 

незвичайних ситуаціях , вміння спілкуватися по телефону. 

Основні завдання 

1. Закріпити знання про дії при викликах екстрених служб. 

2. Вчити учнів грамотно, зв'язно, швидко повідомляти інформацію по 

телефону. 

3. Закріплювати вміння ділити слова на склади, виділяти приголосні та 

голосні звуки в словах, добирати синоніми, антоніми в словах, називати 

частини мови. 

4. Розвивати дрібну моторику рук.  
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5. Формувати сенсорні основи сприймання. 

6.  Виховувати наполегливість під час виконання завдання.   

7. Виховувати повагу до однокласників.  

8. Виховувати бажання конструювати з LEGO. 

Обладнання: фото дерева з гілками, цеглинки LEGO DUPLO, LEGO SYSTEM. 

Ключові слова:  спільнота класу, правила поведінки в спільноті. 

Опис вправи: 

Пригадайте, які є екстрені служби у нашому місті? 

- У нашому житті бувають різноманітні незвичайні ситуації, неприємні і навіть 

страшні. Не треба боятися, розгублюватися, не слід панікувати. 

- До кого треба звертатися? (До батьків, сусідів і рятівників.) 

Викладіть номери екстренних служб за допомогою LEGO DUPLO. 

Перевірте записи з записами на дошці. 

(На дошці:  

Пожежна охорона — 101,  

міліція — 102,  

швидка допомога - 103,  

служба газу - 104.) 

- Як до них звернутися по допомогу? (Відповіді дітей.) 

- Чи можна набирати ці номери без потреби? Чому? 

Робота у групах (Кожна група отримує малюнки із зображенням різних 

надзвичайних ситуацій: пожежа, затоплення, витік газу, поранення, дзвінок у 

двері незнайомої людини тощо.) 

-  Складіть і розіграйте сюжет, героями якого є «потерпілий» та «оператор». 

Говорити потрібно чітко, коротко, ясно, без зайвих розповідей. 

Давайте складемо план повідомлення телефоном: 

● Набери номер. 

● Повідом причину дзвінка. 

● Чітко назви адресу (вулицю, дім, квартиру, під'їзд, поверх). 

● Чітко повідом своє прізвище та ім'я. 

● Повідом, хто є в приміщенні. 

- Для чого вам це потрібно знати і вміти? 
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Варіанти розширення/додаткові завдання: 

1. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість букв  у словах: вода, газ, 

пожежа. 

 2. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість звуків у словах: потоп, 

телефон. 

 3. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість складів у словах: 

незнайомець, поранення. 

 4.Дібрати синоніми до слова: пожежа. 

 5.Дібрати антоніми до слова: потоп. 
 

 

 

 

 
Алексенко О.В., 

учитель початкових класів комунальної 

установи Сумської загальноосвітньої  школи  

І-ІІІ ступенів №27, м.Суми, Сумської області 

 

Орієнтовне  дослідницьке / проблемне запитання: 

Як стають героями? 

Назва вправи: «Риси героя» 

Діти вчаться: вирізняти позитивні риси героя, вчаться знаходити ці риси в 

своїх однокласниках; розвивають дрібну моторику рук; використовувати 

власний досвід. 

Орієнтовні  завдання: 

1. Закріпити риси притаманні героям; 

2. Розвивати увагу, мислення; 

3. Вчитися  знаходити ці риси в свої однокласниках у собі; 

4. Закріплювати вміння будувати висловлювання на основі власного досвіду. 

5. Розвивати дрібну моторику рук; 

6. Виховувати бажання працювати з LEGO 

Обладнання: цеглинки LEGO DUPLO, картки зі словами або 

словосполученнями для гри. 

Ключові слова: герой. 

Опис гри:  
Учитель називає слова, які характеризують героя, а учні повинні 

визначити ті, які йому притаманні. Якщо слово або словосполучення 

притаманне герою, то учень піднімає зелену цеглинку, якщо ні — червону. Ті 

риси, що визначені рисами героя і позначені зеленою цеглинкою вивішуються 

на дошку. 
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     Ображає ; допомагає ; рятує ;  

кидає в біді ; невпевнений в собі ; мужній , 

допомагає для своєї користі ; патріот ; бореться ; 

перемагає ; захищає ; бореться, але програє ; 

сильний ; справедливий ; відважний ;  

йому буває страшно ;  

отримує задоволення від того, що робить ворогові боляче . 

 

Запитання до дітей: 

 1. Чи доводилося вам зустрічати людей, які мають всі ці риси?(якщо 

доводилось) Розкажіть про них. 

 2. Чи знаєте ви людей в нашому класі, які мають хоча б одну з цих рис? Яка 

це риса? Назвіть цю людину. Розкажіть випадок, який вам допоміг побачити цю 

рису. 

 3.Чи завжди герої виграють у боротьбі?  

 

 
Алексенко О.В., 

учитель початкових класів комунальної 

установи Сумської загальноосвітньої  школи  

І-ІІІ ступенів №27, м.Суми, Сумської області 

 

Орієнтовне  дослідницьке / проблемне запитання: 

Хто для мне є героєм? 

Назва вправи: «Мій супергерой» 
Діти вчаться: фантазувати, розвивати дрібну моторику рук; мовлення. 

Основні завдання: 

1. Розвивати уяву учнів; 

2. Виховувати вміння доводити справу до кінця; 

3. Розвивати креативність; 

4. Розвивати зосередженість; 

5. Виховувати бажання конструювати з LEGO 

Обладнання: LEGO SYSTEM(з цеглинок чи з деталей чоловічок) 

Ключові слова: супергерой, суперсила, суперздібність. 
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Опис вправи: 

Складіть з LEGO SYSTEM свого супергероя, дайте йому імʼя, придумайте 

йому суперздібність. 

Учні показують своїх героїв один одному. Потім бажаючі можуть по черзі 

підніматися і відповідати на запитання. 

Запитання до дітей: 

1. Як звуть твого супергероя? 

2. Чому ти так його назвав? 

3. Яку суперсилу він має? 

4. В яких ситуаціях він може застосувати цю силу? 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алексенко О.В., 

учитель початкових класів комунальної 

установи Сумської загальноосвітньої  школи  

І-ІІІ ступенів №27, м.Суми, Сумської області 

 

Орієнтовне  дослідницьке / проблемне запитання: 

Чи кожен може стати героєм? 

Назва вправи: «Кольорова асоціація» 

Діти вчаться: асоціативно повʼязувати кольори з певними обʼєктами і рисами 

героя; мислити; фантазувати. 

Основні завдання: 

1. Розвивати асоціативне мислення учнів; 

2. Розвивати уяву; 

3. Розвивати вміння пояснити свою думку; 

4. Розвивати мовлення учнів; 

5. Розвивати вміння зрозуміло доносити свою думку оточуючим. 

Обладнання: LEGO DUPLO, LEGO SYSTEM 

Ключові слова: асоціація. 

Опис вправи:  

Асоціативно пов’язати колір цеглинки LEGO SYSTEM з певною 

важливою для героя, на думку дитини, рисою: 
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Наприклад:   (земля) — герой той, хто захищає свою рідну  

                                                  землю. 

                      (сонце) — герой, повинен бути добрим. 

                      (фрукти, вітаміни) — герой повинен бути  

                                                  здоровим. 

                      (вогонь) — герой повинен бути сильним. 

                     (небо, повітря) — герой повинен бути  

                                                 скромним(не хизуватися своїми подвигами),  

                                                 чесним. 

                      (вода) — герої повинні бути всюди, можуть     

                                                  врятувати життя. 

      Учень піднімає цеглинку того кольору, яка асоціюється на його думку з 

найголовнішою рисою характеру героя. Асоціація у кожного учня може бути 

своя. Дитина повинна пояснити, яку рису героя він зашифрував в кольорі. 

 
 

Алексенко О.В., 

учитель початкових класів комунальної 

установи Сумської загальноосвітньої  школи  

І-ІІІ ступенів №27, м.Суми, Сумської області 

 

Орієнтовне  дослідницьке / проблемне запитання: 

Які спільноти є в природі? Як ми впливаємо на природу? 

Назва вправи: «Природа раніше, тепер і потім» 
Діти вчаться: оброблювати інформацію, робити висновки, знаходити 

вирішення проблеми. 

Основні завдання: 
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1. Вчитися злагоджено працювати у групі; 

2. Вчитися поважати думку інших; 

3. Вчитися чітко дотримуватися поставленого завдання; 

4. Розвивати дрібну моторику рук; 

5. Виховувати повагу до інших. 

 

Обладнання: LEGO DUPLO, LEGO SYSTEM 

Ключові слова: 

Опис вправи: учнів ділять на три групи: 

І група складає складає композицію з LEGO на тему, яка раніше була 

природа (коли  природу не почали винищувати люди). 

І група створює композицію природи і людини (де стає менше дерев, а 

більше будівель і заводів). 

ІІІ група створює композицію природи яка буде через тисячу років, якщо 

людина не припинить винищувати природу. 

(Учні роблять висновок з того, як впливає людина на природу і що треба 

робити, щоб зупинити процес винищення природи). 

Запитання до дітей: 

1. Розгляньте роботи груп. Чи змінювалася природа у кожної групи? 

2. Як змінювалася природа?(в кращу чи гіршу сторону). 

3. Що допомогло вам це зрозуміти? 

4. Як на вашу думку людина впливає на природу?  

5. Що допомогло вам це зрозуміти? 

6. Чи хотіли б ви жити у світі, який створила третя група? Чому? 

7. Як винищування природи може вплинути на життя людей? 

8. Що людям треба почати робити, об цього не сталося? 

 
 

Алексенко О.В., 

учитель початкових класів комунальної 

установи Сумської загальноосвітньої  школи  

І-ІІІ ступенів №27, м.Суми, Сумської області 

 

Орієнтовне  дослідницьке / проблемне запитання: 

Що обʼєднує українців?(традиції, культура, мова, діаспора, національні 

святині) 

Назва вправи: «Діаграма» 

Діти вчаться: складати діаграми,  знаходити те, що об’єднує тільки 

українців. 

Основні завдання: 

1. Розвивати вміння складати діаграми; 

2. Закріплювати знання з визначення значення в діаграмі(чого більше, чого 

менше). 

3. Вчитися не боятися висловлювати власну думку; 
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4. Виховувати патріотичні почуття учнів. 

 

Обладнання: LEGO DUPLO, LEGO SYSTEM 

Ключові слова: традиції, культура, мова, діаспора, національні святині 

Опис вправи:  

Вчитель називає те, що може об’єднувати тільки українців і показує колір, 

яким це позначається, якщо учень згоден з поняттям, яке об’єднує українців то 

він складає свій колір в башту кольору. Наприкінці гри можна за діаграмою 

визначити, що найбільше об’єднує  тільки українців. 

 

 Традиції( блакитний колір),  

 любов до природи(жовтий колір),  

 культура(сірий колір),  

 доброта (синій колір),  

 національні святині (зелений колір),  

 мова(помаранчевий колір). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Алексенко О.В., 

учитель початкових класів комунальної 

установи Сумської загальноосвітньої  школи  

І-ІІІ ступенів №27, м.Суми, Сумської області 

 

Орієнтовне  дослідницьке / проблемне запитання: 

Як залишитися собою серед інших у спільноті? 

Назва вправи: «Подарунок» 

Діти вчаться: визначати найголовніше для себе, розуміти, що інколи треба 

робити вибір та інколи, спостерігаючи за вибором інших, можна зрозуміти яка 

це людина. 

Основні завдання: 

1. Вчитися обирати; 

2. Розвивати мислення; 

3. Терпіння; 
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4. Дрібну моторику рук. 

Обладнання: LEGO DUPLO 

Ключові слова: подарунок. 

Опис вправи:  

Кожен колір цеглинки це те, що може отримати людина, але умова гри 

така: із шести цеглинок можна отримати тільки 3, тому обирати треба саме те, 

що необхідно тобі, чи те, чого в тебе нема і тобі це хочеться, а не те що беруть 

всі. 

 (здоров я); (гроші); 

 (розум);   (техніка); 

 (друзі); (талант). 

 

Кожен учень отримує той колір, який йому потрібний. 

Але всі отримують не більше трьох кольорів. Побудуйте свої 

вежі за важливістю. Першою цеглинку поставте те, що вам 

важливіше. (Висновок всі ми чимось схожі (як кількістю 

цеглинок у вежі), але кожен має свої цінності і цим 

відрізняється від інших(колір цеглинок), інколи бувають у 

людей цінності однакові, але перші місця  можуть відрізнятися). 

Запитання до дітей: 
 1. Чим схожі наші вежі? (кількістю цеглинок, розміром, об’ємом, 

однаковою кількістю кольорів тощо.)  

 2. Подивіться на вежі сусідів, чи є такі учні вежі в яких складені з 

однакових кольорів? (Бо є люди, у яких є схожі захоплення тощо) 

 3. А чи є учні, у яких вежі побудовані у однаковому порядку кольорів? (Це 

означає, що  у всіх нас є щось, що нас відрізняє). 

 Якщо будуть зовсім однакові вежі, можна сказати, що інколи люди хочуть 

бути такими як інші, але нас люблять і цінують саме за те, що ми 

відрізняємося.) 
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Азарова Н.М.,  

учитель початкових класів комунальної 

установи Сумської загальноосвітньої  школи  

І-ІІІ ступенів №27, м.Суми, Сумської області 

 

Орієнтовне  дослідницьке / проблемне запитання: 

Що для тебе найдорожче? 

Назва вправи: «Дерево родинних цінностей» 

Діти вчаться: розрізняти деталі за формою, кольором; розвивати дрібну 

моторику рук; формувати сенсорні основи сприйняття; розвивати візуальну 

пам’ять; удосконалювати вміння розповідати, складати розповідь. 

Основні завдання 

1. Закріпити знання про членів родини і їхні сімейні цінності. 

2. Вчити учнів складати зв’язну розповідь про родину та  родинні цінності.  

3. Закріплювати вміння ділити слова на склади, виділяти приголосні та 

голосні звуки в словах. 

4. Розвивати дрібну моторику рук.  

5. Формувати сенсорні основи сприймання. 

6. Виховувати наполегливість під час виконання завдання. 

7. Виховувати повагу до старших, бажання допомагати рідним. 

8. Виховувати бажання конструювати з LEGO. 

Обладнання: фото родини дітей, цеглинки LEGO DUPLO 

Ключові слова: сім’я, родина, члени родини, сімейні 

цінності. 

Опис вправи: 

 На початку навчального дня діти приносять сімейні 

фото і прикріпляють їх на дошку. Спочатку вчитель 

пропонує дітям стати в ранкове коло і взяти таку кількість 

цеглинок LEGO DUPLO, із скількох людей складається їхня 

родини. У колі діти розповідають один одному про свою 

родину.  

 Із скількох осіб складається ваша родина? 

 Хто є близькими родичами вашої родини? 

 Хто є предками вашої родини, нащадками? 

 Які сімейні цінності можете назвати? 

На початку вправи учитель показує дерево, на якому зображено  корінь, 

стовбур, гілки. 

Вчитель пропонує дітям взяти  LEGO DUPLO. Учні працюють з 

зеленими, жовтими, помаранчевими цеглинками. Вирізати назви цінностей , 

наклеїти на цеглинку і викласти на дерево, залежно від їх важливості: 

 на кореневу систему  (жовті цеглинки) наклейте назви тих цінностей, від 

яких ви не можете відмовитися ніколи; 

 на стовбур –  (помаранчеві цеглинки)важливі цінності, але такі, що в 

деяких ситуаціях можуть стати другорядними; 

 на крону –  зелені цеглинки)бажані цінності, але не обов’язкові . 
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краса освіта розваги Спільні захоплення 

щастя довіра творчість Спільне святкування 

гроші повага допомога взаєморозуміння 

житло дружба Спільні цілі Спільні мандрівки 

любов турбота Заняття спортом Родинні традиції 

Підсумок. Подивіться, які кольорові стали  дерева.  Я бажаю, щоб у ваших 

родинах завжди панували  цінності, які об’єднують родину. 

Запитання до дітей: 

  Які кольори переважають на дереві?   

 Назвіть ті цінності, від яких ви не можете відмовитися ніколи. 

 Назвіть важливі цінності, але такі, що в деяких ситуаціях можуть стати 

другорядними. 

 Назвіть бажані цінності, але не обов’язкові . 

 

Варіанти розширення/додаткові завдання: 

1. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість букв  у словах: любов, 

турбота 

2. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість звуків у словах: щастя, 

творчість. 

3. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість складів у словах: спорт, 

захоплення. 

4.Дібрати синоніми до слова житло. 

5.Дібрати антоніми до слова любов . 

 

 
Азарова Н.М.,  

учитель початкових класів комунальної 

установи Сумської загальноосвітньої  школи  

І-ІІІ ступенів №27, м.Суми, Сумської області 

 

Орієнтовне  дослідницьке / проблемне запитання: 

Що  найдорожче у світі?(Родина) 

Назва вправи: «Чарівне дерево»  

Діти вчаться: розрізняти деталі за формою, кольором; розвивати дрібну 

моторику рук; формувати сенсорні основи сприйняття; розвивати візуальну 

пам’ять; удосконалювати вміння розповідати, складати розповідь. 

Основні завдання 

1. Закріпити знання про сімейні цінності, традиції збереження здоров’я . 

2. Вчити учнів складати зв’язну розповідь про традиції збереження 

здоров’я .  

3. Закріплювати вміння ділити слова на склади, виділяти приголосні та 

голосні звуки в словах. 

4.  Розвивати дрібну моторику рук.  

5. Формувати сенсорні основи сприймання. 

6. Виховувати наполегливість під час виконання завдання. 
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7. Виховувати повагу до старших, бажання допомагати рідним. 

8. Виховувати бажання конструювати з LEGO. 

Обладнання: фото родини дітей, цеглинки LEGO DUPLO. 

Ключові слова: сім’я, родина,  родове прізвище, традиції збереження здоров’я 

. 

Опис вправи: 

 Вчитель пропонує учням об’єднатися в групи, зайняти 

місця за партами. Взяти конструктор LEGO DUPLO..  

На початку вправи учитель показує дерево, на якому 

зображено тільки стовбур з гілками. 

Учні працюють із червоними та зеленими цеглинками. 

Учитель називає позитивні і негативні риси збереження здоров’я 

родини . Учні прикрашають дерево цеглинками необхідного 

кольору. Цеглинка зеленого кольору позначатиме позитивні 

риси  родини , а червоного-негативні. 

Зелений колір Червоний колір 

Родина разом відпочиває в парку. Мама сама прибирає в кімнаті. 

Родина разом читає книги. Бабуся сама працює  на городі 

Родина разом прибирає в кімнаті. Мама несе повні сумки з магазину 

Родина разом зібралась за святковим 

столом. 

Мама цілий день на кухні 

Всі члени родини дотримуються 

правил дорожнього руху. 

Тато довгий час працює за 

кордоном. 

Раціональне харчування в родині.  

Любов і піклування про кожного в 

родині. 

 

Підсумок. Подивіться, як розцвіли  дерева.  Я бажаю , щоб у ваших родинах 

завжди панували  цінності, які об’єднують родину, зміцнюють здоров’я. 

Запитання до дітей: 

  Які кольори переважають на дереві?   

 Яких правил поведінки у родині  більше? 

 Яких правил поведінки у родині  менше? 

 Які правила поведінки у  ваших родинах? 

Варіанти розширення/додаткові завдання: 

1. Показати цеглинками LEGO DUPLO 

кількість букв  у словах: клас, товариш, дружба. 

 2. Показати цеглинками LEGO DUPLO 

кількість звуків у словах: спільнота, клас.  

 3. Показати цеглинками LEGO DUPLO 

кількість складів у словах: правило, закон. 

 4.Дібрати синоніми до слова родина. 
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Азарова Н.М.,  

учитель початкових класів комунальної 

установи Сумської загальноосвітньої  школи  

І-ІІІ ступенів №27, м.Суми, Сумської області 

 

Орієнтовне  дослідницьке / проблемне запитання: 

Що цінного ти можеш привнести у спільну справу? 

Назва вправи: «Квітка дружби» 

Діти вчаться: розрізняти деталі за формою, кольором; розвивати дрібну 

моторику рук; формувати сенсорні основи сприйняття; розвивати візуальну 

пам’ять; удосконалювати вміння розповідати,складати розповідь. 

Основні завдання: 

1. Закріпити знання про позитивні і негативні риси характеру друга . 

2. Вчити учнів добирати позитивні риси характеру справжнього друга.  

3. Закріплювати вміння ділити слова на склади, виділяти приголосні та 

голосні звуки в словах. 

4. Розвивати в учнів загальнолюдські чесноти. 

5. Виховувати звичку уважно ставитися до товаришів. 

6. Розвивати дрібну моторику рук.  

7. Виховувати наполегливість під час виконання завдання. 

8. Виховувати повагу до старших, бажання допомагати рідним. 

9. Виховувати бажання конструювати з LEGO. 

Обладнання: цеглинки LEGO DUPLO 

Ключові слова: дружба, друг, спілкування, взаємоповага. 

Опис вправи: 

Слово вчителя про дружбу 

Дружба – відносини між людьми, засновані на довірі, взаємних 

симпатіях, загальних інтересах і захопленнях. Справжня дружба об’єднує 

тільки тих людей, які здатні пробачити і зрозуміти недоліки інших. Дружба – це 

коли люди хочуть бути разом, коли вони цікавлять один одного, довіряють 

один одному. Друзів пов’язує велика повага та взаємодопомога . 

Отже, дружба повинна бути міцною, щоб її ніхто не зміг зламати. Але вона не 

може бути міцною, якщо в ній немає місця чесності та взаємоповазі.  

- Яким би ви хотіли бачити свого друга? 

- Чому довіряють другові? 

 Вчитель пропонує учням взяти конструктор LEGO DUPLO. Викласти 

цеглинки так, щоб вийшла квітка. На дошці  прикріплені надписи букв з 

відповідними до них кольорами. 

Д – блакитний колір. 

Р – синій колір. 

У – жовтий колір. 

Ж –  червоний колір. 

Б – помаранчевий колір. 

А – зелений колір. 
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Зараз, за початковими літерами слова дружба, назвати якості свого 

товариша. Робота в групах. 

Д (добрий, дотепний, дбайливий) 

Р (розумний, радісний) 

У (уважний, урівноважений) 

Ж (життєрадісний, жвавий) 

Б (бадьорий, балакучий) 

А (акуратний, активний) 

Запитання до дітей: 

– Між ким може існувати дружба? 

– А скільки може бути друзів в однієї людини? 

– А чи можуть дружити хлопчик з дівчинкою? 

Дійсно дружити можна парами, групами, колективами, може дружити 

дівчинка з дівчинкою, хлопчик з хлопчиком. 

 

Варіанти розширення/додаткові завдання: 

1. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість букв  у словах: розумний, 

радісний. 

2. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість звуків у словах: бадьорий, 

життєрадісний. 

3. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість складів у словах: дотепний, 

дбайливий . 

4. Дібрати синоніми до слова: друг, жвавий. 

5. Дібрати антоніми до слова  радісний. 
 

 

Азарова Н.М.,  

учитель початкових класів комунальної 

установи Сумської загальноосвітньої  школи  

І-ІІІ ступенів №27, м.Суми, Сумської області 

 

Орієнтовне  дослідницьке / проблемне запитання: 

Яку цінність кожен із нас несе в собі? 

Назва вправи: «Створення діаграми цінностей» 

Діти вчаться: розрізняти деталі за формою, кольором; розвивати дрібну 

моторику рук; формувати сенсорні основи сприйняття; розвивати візуальну 

пам’ять; удосконалювати вміння розповідати, створювати діаграми. 

 

Основні завдання 

1. Закріпити знання про позитивні і негативні риси характеру людини . 

2. Вчити учнів створювати діаграми цінностей.  

3. Закріплювати вміння ділити слова на склади, виділяти приголосні та 

голосні звуки в словах. 

4. Розвивати дрібну моторику рук.  

5. Формувати сенсорні основи сприймання. 
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6. Виховувати наполегливість під час виконання завдання. 

7. Виховувати повагу до старших, бажання допомагати рідним. 

8. Виховувати бажання конструювати з LEGO. 

Обладнання: цеглинки LEGO DUPLO 

Ключові слова: діаграми,  цінності людини. 

Опис вправи: 

- Які  цінності людини можете назвати? 

- Які цінності вважаєте найважливішими? 

Вчитель пропонує учням взяти конструктор LEGO DUPLO. На дошці  

прикріплені надписи цінностей людини з відповідними до них кольорами. 

Гроші – блакитний колір. 

Добро – синій колір. 

Родина – жовтий колір. 

Здоров’я –  червоний колір. 

Чесність – помаранчевий колір. 

Щастя – зелений колір. 

Діти обирають найголовнішу для них цінність, беруть відповідну 

цеглинку, об’єднуються в групи , скріплюють цеглинки і виставляють стовпці. 

Запитання до дітей: 

  Які кольори переважають ?   

 Яка кількість дітей цінує добро? Здоров’я?... 

 

Варіанти розширення/додаткові завдання: 

1. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість букв  у словах: любов, 

здоров’я.  

2. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість звуків у словах: щастя, 

чесність.  

3. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість складів у словах: родина, 

щастя. 

4.Дібрати синоніми до слова гроші. 

5.Дібрати антоніми до слова любов . 
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Азарова Н.М.,  

учитель початкових класів комунальної 

установи Сумської загальноосвітньої  школи  

І-ІІІ ступенів №27, м.Суми, Сумської області 

 

Орієнтовне  дослідницьке / проблемне запитання: 

Чи все в природі має цінність? 

Назва вправи: «Вірно – не вірно».     
Діти вчаться:  розрізняти деталі за формою, кольором; розвивати дрібну 

моторику рук; формувати сенсорні основи сприйняття; розвивати візуальну 

пам’ять; удосконалювати вміння розповідати, складати розповідь. 

Основні завдання 

1.Формувати в учнів усвідомлення необхідності охороняти повітря;  

2.Розширити їх творчу активність, пошукову діяльність, уважність;  

3.Виховувати відповідальне ставлення до навколишнього середовища. 

4.Виховувати бажання конструювати з LEGO. 

Обладнання: світлини  «Охорона повітря», цеглинки LEGO DUPLO, LEGO 

SYSTEM. 

Ключові слова: цінність повітря 

Опис вправи: 

Учні погоджуються або не погоджуються з твердженням. Якщо 

погоджуються – показують зелену цеглинку, не погоджуються – червону 

цеглинку. Аргументують свою відповідь. 

 Повітря належить до неживої природи . (Так) 

 Повітря необхідне живим організмам . (Так, щоб дихати) 

 Повітря не має кольору. (Так, воно прозоре, але товстий шар повітря під 

сонячними променями має блакитний колір). 

 Повітря міститься у твердих речовинах. ( Так, коли опустити крейду чи 

грудочку землі у воду, виділяється повітря бульбашками). 

 Повітря, яким ми дихаємо, насичене вуглекислим газом. (Ні. Ми 

дихаємо киснем, що становить 1/5 частину повітря, а решта – суміш інших 

газів). 

 У повітрі є кисень, який необхідний для дихання не лише людям та 

тваринам, але й рослинам. ( Так, саме рослини виділяють кисень, їх ще 

називають «зеленими легенями Землі»). 

 Повітря може мати запах квітів. (Ні, запах квітів мають лише квіти, 

повітря без запаху) 

 Повітря нерухоме. (Ні, повітря весь час рухається. Це і є вітер, який ми 

відчуваємо). 

 Рослини відіграють важливу роль у збереженні повітря чистим. (Так) 

 Ліси – це легені планети, вони головне джерело кисню. Необхідно 

захищати їх від вирубування. (Так) 

  Люди завдають великої шкоди повітрю. (Так) 
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 Людям, тваринам і рослинам для дихання потрібне брудне  повітря. 

(Ні) 

 Якщо повітря забруднене, то всім організмам важко дихати, вони 

хворіють і навіть гинуть.  (Так) 

 Люди можуть зменшити рівень забруднення і сприяти очищенню 

повітря (Так) 

 Прогулянки на свіжому повітрі цінні для здоров’я (Так) 

 Розгляд світлин,  на яких зображено, що можна робити людям, щоб повітря 

не забруднювалось. 

 Далі вчитель пропонує учням об’єднатися в групи, зайняти місця за 

партами, на килимку... Взяти конструктор LEGO SYSTEM. За допомогою 

конструктора скласти авто, яке не буде забруднювати повітря. Після чого учні 

складають розповідь про своє авто і розповідають своїм товаришам. 

Варіанти розширення/додаткові завдання: 

1. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість букв  у словах: кисень, 

електроавтомобіль . 

2. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість звуків у словах: 

забруднення, збереження.  

3. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість складів у словах: 

довкілля, цінність, електроавтомобіль. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Азарова Н.М.,  

учитель початкових класів комунальної 

установи Сумської загальноосвітньої  школи  

І-ІІІ ступенів №27, м.Суми, Сумської області 

 

Орієнтовне  дослідницьке / проблемне запитання: 

Чи можуть зникнути природні цінності? 

Назва вправи: «Конструювання з ЛЕГО символу збереження рослин» 

Діти вчаться:  розрізняти деталі за формою, кольором; розвивати дрібну 

моторику рук; формувати сенсорні основи сприйняття; розвивати візуальну 

пам’ять; удосконалювати вміння розповідати, складати розповідь. 

Основні завдання 

1. Закріпити поняття природа, нежива природа, жива природа. 

2. Розширити уявлення про те, що загрожує природі, про шляхи збереження 

природних багатств і правила поведінки в природі. 
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3. Формувати уявлення про моральну, естетичну, пізнавальну, валеологічну, 

практичну цінність природи для людей. 

4. Формувати вміння робити схематичні записи (моделювати), спостерігати 

за живою і неживою природою. 

5. Розвивати уміння розрізняти предмети неживої і живої природи та 

предмети, зроблені людьми. 

6. Розвивати пізнавальний інтерес до вивчення природи. 

7. Виховувати почуття відповідальності за природу рідного краю, країни, 

прагнення берегти, примножувати, охороняти природу. 

8. Виховувати бажання конструювати з LEGO. 

Обладнання: світлини рослин, тварин, цеглинки LEGO DUPLO, LEGO 

SYSTEM. 

Ключові слова: природні цінності. 

Опис вправи: 

Розповідь підготовлених дітей 

—  Немає в світі кращої землі, ніж наша Україна! Ми любимо її родючу 

землю, води Чорного моря, зелені верховини Карпат, розлогі ниви, тихі озера, 

бистрі ріки, темні діброви.  

Сьогодні Україна — одна з екологічно забруднених країн. Трагедією вжитті 

всього українського народу стала аварія на Чорнобильській АЕС. Велика 

кількість радіаційних продуктів потрапили у навколишнє середовище після 

аварії, згубно вплинули на все живе, на здоров'я людей.  

Заводи і фабрики завдають великої шкоди навколишньому середовищу. 

Майбутнє землі у небезпеці! Людство стоїть на порозі екологічної 

катастрофи, виникла проблема чистої води, почали йти кислотні дощі. 

Ліси на нашій планеті зникають зі швидкістю 20 гектарів за хвилину. 

Зникають цінні види тварин, птахів, рослин, гине риба, потоки автомашин 

отруюють повітря, яким ми дихаємо. І тому ми повинні бити на сполох, щоб 

врятувати нашу Землю. 

Щоб зберегти ті види нашої природи, яким загрожує повне знищення, вчені 

всього світу об'єдналися в Міжнародну спілку охорони природи. Тварин і 

рослин, комах і птахів, які можуть зникнути назавжди, вчені стали записувати в 

Червону книгу. 

Розповідь вчителя 

–  Діти, як ви гадаєте, чому назвали книгу — «Червона»?! (Бо вона, подібно 

до червоного сигналу світлофора, має будити у людей тривогу за долю 

природи) 

В Червоній книзі – якщо сторінка червоного кольору, то вона сповіщає, що 

видові загрожує загибель. Біла сторінка сповіщає, що вид ще не щез, але його 

все меншає і меншає. А зелена сторінка — то сторінка надії. Сюди із червоних 

та білих «переводять» ті види, яким завдяки піклуванню людей більше не 

загрожує знищення. 

У 1980 році випущено Червону книгу України. 
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В Україні створено 13 заповідників, у яких ще є рідкісні рослини і 

тварини. Найбільшими є Майданський заповідник, заповідник Асканія-Нова, 

Канівський заповідник, Карпатський заповідник. 

 Далі вчитель пропонує учням об’єднатися в групи, зайняти місця за 

партами, на килимку... Взяти конструктор LEGO SYSTEM. За допомогою 

конструктора зобразити символи збереження рослин і тварин. Після чого учні 

складають розповідь про  складений символ збереження рослин і тварин і 

розповідають своїм товаришам. 

 

Варіанти розширення/додаткові завдання: 

1. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість букв  у словах: Україна, Земля, 

трагедія. 

2. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість звуків у словах: Україна, 

Земля, трагедія. 

3. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість складів у словах: Україна, 

Земля, трагедія. 
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Ягупа І.Д.,  

заступник директора з навчально-виховної 

роботи, учитель початкових класів комунальної 

установи Сумської загальноосвітньої  школи                  

І-ІІІ ступенів №27, м.Суми, Сумської області 

 

 

Орієнтовне  дослідницьке / проблемне запитання: 

Яке бажання найважливіше? 

Назва вправи: «Башта щастя»  

Діти вчаться: будувати башту щастя, асоціюють кольори із щастям,  

працювати в групах, розвивати дрібну моторику руки; розвивати 

конструктивні здібності. 

Основні завдання: 

1. Розширити уявлення дітей про бажання. 

2.  Навчити будувати башту щастя. 

3. Розвивати вміння дітей асоціювати щастя із кольорами. 

4. Виховувати бажання бути щасливим і приносити щастя іншим, уміння 

дружити,   спостережливість, мовлення, уяву, увагу та самостійність. 

Обладнання:  цеглинки LEGO DUPLO,  LEGO SYSTEM. 

Ключові слова:  бажання, щастя, захоплення, друг. 

Опис вправи: 

 Учитель розповідає дітям  про шість кольорів щастя, а вони будують із 

цеглинок LEGO башту щастя, асоціюючи щастя із відповідним кольором. 

Розповідь учителя. 

- Щастя кольорове, воно – веселе, дивовижне, радісне, прекрасне, захоплююче, 

піднесене. Воно робить людину світлою, наділяє її силою, впевненістю у собі. 

Ось таке воно – щастя. 

 Перший колір щастя – це життя, яке подарувала мама. Вона дала кожному 

із нас найбільше – життя! Вона перша в житті пригорнула кожного із нас, 

наділила теплом, подарувала любов. Без неї ми б не бачили цього дивовижного, 

незбагненного і такого цікавого світу!  (Учні обирають першу цеглинку – 

червону, пояснюють, чому саме вони вибрали такий колір.) 

 Другий колір щастя – бачити навколишній світ у різнобарв᾽ї, у формах і 

кольорах, рухах і спокої. Кажуть, що очі – це дзеркало людської душі. Бо очима 

можна про все сказати, якщо вони зрячі. (Учні обирають другу цеглинку – 

блакитну, пояснюють, чому саме вони вибрали такий колір.) 

 Третій колір щастя – це можливість чути багатоголосий світ! 

Прислухайтесь до пташиного співу, до чистої і мелодійної української пісні, до 

кожного голосу, до рідного слова, до дзюркотіння струмочка, і ви зрозумієте, 

яке це щастя – чути світ! (Учні обирають третю цеглинку – синю, пояснюють, 

чому саме вони вибрали такий колір.) 

 Четвертий колір щастя – це можливість відчути світ на дотик. Ви своєю 

рукою відчуваєте мамину і татову руку, а на своїй щоці – теплий і дуже 

лагідний дотик їхніх губ, які так ніжно цілують вас. У цьому стільки любові, 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIlZjvjLLhAhULEpoKHd3HAroQMwhCKAMwAw&url=https%3A%2F%2Fpikabu.ru%2Fstory%2Flego_system_6581_poisk_5581172&psig=AOvVaw3CWx2XbsA2w4uUuZELJ6Ij&ust=1554318260264987&ictx=3&uact=3
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тепла, стільки щастя! Хіба без цього можна прожити? (Учні обирають четверту 

цеглинку – помаранчеву, пояснюють, чому саме вони вибрали такий колір.) 

 От ми і підійшли до п’ятого кольору щастя – це здатність відчути запахи: 

п’янкі аромати квітів і скошеної трави, соснового лісу і аромат степу, запах 

рідної оселі й свіжого хліба, теплого молока. Бо все має свій незабутній запах. 

(Учні обирають п’яту  цеглинку – зелену, пояснюють, чому саме вони вибрали 

такий колір.) 

 А ще шостий колір щастя – це смак. Так-так, якби його не було, то ми 

ніколи не знали б приємного смаку солодощів. Ось яке ми маємо щастя. І в 

ньому теж бринить любов. Тому виберіть і для цього щастя колір. (Учні 

обирають шосту цеглинку – жовту, пояснюють, чому саме вони вибрали такий 

колір.) 

 Так ми утворили башту щастя – це здійснені наші мрії! Це все, про що ми 

мріємо, на що сподіваємось, про що постійно думаємо і так бажаємо, щоб воно 

збулося. І раптом – мрія стає реальністю, вона здійснюється – оце щастя!  

- А тепер підніміть свої башточки і покажіть, які веселки у вас вийшли – це 

веселки щастя! 

Висновок. Можливо, щастя має більше кольорів. Хто знає? Та я знаю лише 

те, що воно – різнокольорове, барвисте, світле. І хай у кожного щастя буде 

веселкове, чисте, бо людина приходить у світ для добра і щастя. 

 

Варіанти розширення/додаткові завдання 

1. Діаграма спільних бажань «Мої весняні бажання».  

Учитель пропонує дітям обрати відповідну цеглинку LEGO DUPLO, 

колір якої буде відповідати їхньому бажанню. 

Наприклад: 

 зелена – побачити першоцвіти; 

синя – попускати кораблики; 

жовта – побачити у небі, як птахи повертаються у рідні краї; 

червона – почути першу грозу… 

Учні  будують діаграму  і аналізують, хто з дітей має спільне бажання. 

Порівнюють, яких бажань більше (менше), на скільки?            

2. Складання діаграми бажань. 

Вчитель пропонує зробити діаграму бажань: червона цеглинка LEGO – нова 

іграшка, зелена цеглинка LEGO – похід у кіно; жовта цеглинка LEGO – 

отримати солодощі; синя цеглинка LEGO – завести домашню тваринку; голуба 

цеглинка LEGO – отримати новий айфон, помаранчева цеглинка LEGO – 

знайти справжнього друга. 

        Учні аналізують які у дітей спільні бажання, яких бажань більше? 

         Учитель пропонує обрати з усіх бажань найважливіші. 

3. Вправа «Знайди друга» (вправа з LEGO System). 

 Діти об’єднуються по захопленням (сідають за парти, де відповідне 

захоплення написано на листку - позначці) 



72 
 

• Хто любить грати у м’яча; 

• Хто любить співати і танцювати; 

• Хто любить природу, тварин, вміє їх 

доглядати; 

• Хто любить малювати і читати 

1. Діти створюють в группах емблему свого захоплення (Наприклад: 

м’яч, мікрофон, дерево, тощо). 

2.  Діти презентують свої емблеми. 

Запитання для дітей. 

• Проаналізуйте, чи в вашій групі є друзі? 

• Чи всі діти вашої групи друзі? 

• Чи залежить дружба від захоплень? 

• Від чого ще може залежить дружба між людьми? 

 • Яким повинен бути справжній друг? 

 Вчитель пропонує дітям у парах розказати один одному про свої 

захоплення. Діти створюють «скульптуру» «Справжній друг» з тих деталей, які 

вони обрали. Учні повинні визначитись з якостями справжнього друга та 

наділити цими характеристиками елементи, які вони будуть використовувати. 

 

 
Коваль Л.Д.,  

учитель початкових класів комунальної 

установи Сумської загальноосвітньої  школи               

І-ІІІ ступенів №27, м.Суми, Сумської області 

 

Орієнтовне  дослідницьке / проблемне запитання: 

Чи може бажання нашкодити? 
Назва вправи: «Про що говорить упаковка» 

Діти вчаться: орієнтуватися на площині, розрізняти деталі; формувати 

сенсорні основи сприйняття; розвивати візуальну пам’ять; удосконалювати 

вміння розповідати, складати розповідь. 

Основні завдання 

1. Поглибити знання учнів про інформацію, подану на упаковці товару. 

2. Вчити школярів визначати термін придатності, умови зберігання харчових 

продуктів за маркуванням.  

3. Удосконалювати вміння складати речення, розповідь. 

4. Формувати сенсорні основи сприймання. 

5.  Вчити дітей продуктивно співпрацювати з різними партнерами у групі, 

виявляти ініціативу. 

6. Виховувати бажання вести здоровий спосіб життя.  

7. Виховувати бажання конструювати з LEGO. 

Обладнання: упаковки продуктів, роздруковані на аркушах зображення 

упаковок продуктів, цеглинки LEGO DUPLO, LEGO SYSTEM. 

Ключові слова:  назва, торгова марка, термін придатності, умови 

зберігання. 
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Опис вправи: 

На початку навчального дня можна провести вправу «Улюблена страва» 

Учні стають у коло, по черзі продовжують речення: «Я люблю – …». Всі 

разом коментують страву товариша: «Це корисно!» (піднімають зелену 

цеглинку LEGO) або «Це некорисно!» (червону цеглинку LEGO). 

У процесі знайомства з упаковкою, діти дізнаються, що з давніх-давен 

люди харчувалися натуральними продуктами: молоком, яйцями, свіжою 

городиною. Натуральні продукти смачні та корисні для здоров’я. На жаль, вони 

швидко псуються, їх не можна довго зберігати і перевозити на великі відстані. 

Тому люди почали використовувати різні способи подовжити термін 

зберігання цих продуктів, зокрема, винайшли харчові добавки: консерванти, 

барвники, підсилювачі смаку та ароматизатори. 

Важливо пам’ятати, що часте вживання продуктів із харчовими 

добавками може завдати шкоди здоров’ю. Тому намагайся не купувати: 

– продукти з надто тривалим терміном використання; 

– продукти з неприродно яскравим забарвленням, у тому числі й 

підфарбовану солодку воду; 

– продукти зі смаковими добавками, наприклад, чіпси та сухарики. 

Запам’ятайте! Надавайте перевагу свіжим натуральним продуктам. 

Термін та умови зберігання зазначають на упаковках усіх харчових 

продуктів. 

– За написами на упаковці продуктів, наприклад, молока, сиру, крупи 

тощо, визначте термін їх придатності та умови зберігання. 

Далі вчитель пропонує учням об’єднатися в групи і взяти цеглинки 

LEGO. Для кожної групи підготовлено зображення упаковки певного продукту. 

Завдання 1 

Закрити назву товару синьою цеглинкою. 

Закрити назву торгової марки блакитною цеглинкою. 

Закрити напис про умови зберігання товару зеленою цеглинкою. 

Закрити напис про термін придатності товару жовтою цеглинкою. 

Завдання 2 

За підказками вчителя, який піднімає почергово синю, блакитну, зелену 

та жовту цеглинку, учень із групи знімає цеглинку відповідного кольору і читає 

запис, який був закритий цеглинкою цього кольору і таким чином розповідає 

про товар за упаковкою. 
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Коваль Л.Д.,  

учитель початкових класів комунальної 

установи Сумської загальноосвітньої  школи               

І-ІІІ ступенів №27, м.Суми, Сумської області 

 

Орієнтовне  дослідницьке / проблемне запитання: 

Чи може моя мрія співпасти зі спільною мрією? 
Назва вправи: «Збереження довкілля» 

Діти вчаться: співвідносити колір та матеріал, розрізняти деталі; 

формувати сенсорні основи сприйняття; розвивати візуальну пам’ять; 

удосконалювати вміння розповідати, складати розповідь. 

Основні завдання 

1. Розширити знання дітей про причини забруднення довкілля, способи 

охорони природи на нашій планеті. 

2. Розвивати соціальну та комунікативну компетентність.  

3. Формувати сенсорні основи сприймання. 

4. Вчити будувати власні аргументи та ефективно відстоювати свою позицію. 

5. Розвивати пізнавальний інтерес; культуру навчального співробітництва. 

6. Виховувати бережливе ставлення до природи, бажання самим брати участь 

у збереженні природи. 

7. Виховувати бажання конструювати з LEGO. 

Обладнання: цеглинки LEGO DUPLO, LEGO SYSTEM, зображення 

кольорових баків для сміття. 

Ключові слова: бак, кольори, зелений, синій, жовтий, чорний, коричневий, 

червоний, скло, папір, бляшанки, батарейки, пластик, харчові відходи. 

Опис вправи: 

Вправа у колі. Учні передають один одному м’ячик із зображенням 

планети Земля і висловлюються по черзі з питання «Що загрожує довкіллю?». 

Запитання до учнів 

- Що ми можемо зробити для збереження природи? 

- Для чого потрібно сортувати сміття та побутові відходи? 

- Чи бачили ви різнокольорові баки для сортування сміття? Де? 

- Якого кольору бак для паперу? Для скла? Для пластику? 

Далі вчитель пропонує учням об’єднатися в групи, зайняти місця за 

партами, на килимку... Взяти конструктор LEGO DUPLO та LEGO SYSTEM і 

виготовити моделі баків для сміття певного кольору. Кожна група представляє 

свою роботу і пояснює, для якого виду відходів виготовили модель бака. 

Варіанти розширення/додаткові завдання:  

1. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість букв  у словах: бак, 

колір, синій, жовтий, чорний. 

2. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість звуків у словах: бак, 

кольори, синій, скло, папір. 

 3. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість складів у словах: бак, 

зелений, коричневий, червоний, скло, папір, бляшанки, батарейки, пластик. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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Кольори сміттєвих баків в Європі  

Колір Тип сміття 

  Зелений Скло (пляшки) 

  Синій Папір (макулатура) 

  Жовтий Бляшанки від напоїв та їжі 

 Чорний Органічне сміття (харчові відходи) 

  Коричневий Небезпечне сміття (батарейки) 

  Червоний Пластик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Піддубна М.Р.,  

учитель початкових класів комунальної 

установи Сумської загальноосвітньої  школи               

І-ІІІ ступенів №27, м.Суми, Сумської області 

 

Орієнтовне  дослідницьке / проблемне запитання: 

Чи потребують бажання обмежень? 

Назва вправи: «Назви емоцію» 

Діти вчаться: розпізнавати різні емоції, настрій людини; розповідати про те, 

як покращити настрій; пояснювати, що впливає на настрій людини; розвивати 

візуальну пам'ять, дрібну моторику руки; розвивати конструктивні здібності. 

Основні завдання:  

1. Ознайомити учнів з поняттями «почуття», «настрій».  

2. Вчитися розрізняти почуття, які покращують і погіршують настрій. 

3. Формувати вміння оцінювати свій емоційний стан. 

4. Вправляти в умінні використовувати LEGO-цеглинки за кольором. 

5. Виховувати спостережливість, мовлення, уяву, увагу та самостійність. 

6. Виховувати бажання грати спільно і конструювати з LEGO. 

Обладнання: цеглинки LEGO DUPLO, LEGO SYSTEM  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
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Ключові слова: емоція, почуття, настрій, страх, радість, гнів, смуток, цікавість, 

захоплення. 

Опис вправи: 

Слухання та обговорення вірша. 

 Послухайте вірш. Які почуття переживав хлопчик?  

Олег радісно сміється,  

коли в школі все вдається.  

Наш Олег сидів сердитий,  

коли лікоть був розбитий. 

Наш Олег, буває, плаче, 

якщо проколовся м’ячик. 

І, похнюпившись, сидить, 

якщо мама насварить. 

Іноді Олег жартує,  

якщо фокус він майструє.  

Як про дивне прочитає,  

зацікавленим буває. 

 Як в Олега щось болить, 

 він засмучений лежить.  

А з товаришами грає — 

так і сяє, так і сяє! Ганна Тучапська  

(Учні називають емоції: радість, гнів, смуток, цікавість, захоплення.) 

Запитання для дітей: 

 З якими кольорами у вас асоціюються дані почуття у вас. Давайте 

співвіднесемо їх з кольорами наших цеглинок. Наприклад: 

Синя – страх 

Блакитна – смуток 

Зелена – захоплення 

Жовта – радість 

Помаранчева – цікавість 

Червона – гнів 

 Розподіліть дані почуття на дві групи. Складіть відповідно дві вежі. 

1 група – почуття, які покращують настрій;  

2 група – почуття, які погіршують настрій.  

 Від чого залежить настрій людини?  

 Як можна покращити настрій? 

Варіанти розширення / доповнення завдання: 

Творче завдання: 

Можна дітям запропонувати скласти смайли з відповідними емоціями із 

цеглинок LEGO SYSTEM. Зобразити свою емоцію, емоцію свого сусіда чи 

товариша. 

 

 

 



77 
 

Піддубна М.Р.,  

учитель початкових класів комунальної 

установи Сумської загальноосвітньої  школи               

І-ІІІ ступенів №27, м.Суми, Сумської області 

 

Орієнтовне  дослідницьке / проблемне запитання: 

Як природа обмежує людські бажання? 

Назва вправи: «Сторони горизонту вивчай!» 

Діти вчаться: визначати основні та допоміжні сторони горизонту; 

розвивати візуальну пам'ять, дрібну моторику руки; розвивати конструктивні 

здібності. 

Основні завдання:  

1. Формувати поняття «горизонт», «лінія горизонту», «основні сторони 

горизонту». 

2. Розвивати спостережливість, пам’ять; уміння орієнтуватися на місцевості. 

3. Виховувати допитливість, зацікавленість у вивченні природознавства. 

4. Вправляти в умінні використовувати LEGO-цеглинки за кольором та 

розміром. 

5. Виховувати спостережливість, мовлення, уяву, увагу та самостійність. 

6. Виховувати бажання грати спільно і конструювати з LEGO. 

Обладнання: цеглинки LEGO DUPLO, LEGO SYSTEM  

Ключові слова: горизонт, лінія горизонту, сторони горизонту, захід, схід, 

північ, південь, основні сторони горизонту, проміжні сторони горизонту. 

Опис вправи: 

- На поверхні Землі дуже важливо вміти орієнтуватися у навколишньому 

просторі. Для цього треба перш за все навчитися розуміти, що таке горизонт та 

визначати його сторони. 

- Простір землі, який можна охопити очима, називається горизонтом. 

Горизонт завжди буде далеко від нас, скільки б ми не намагались дійти до 

нього.  

- Лінія горизонту – це уявна лінія, по якій небо ніби сходиться з 

поверхнею Землі. 

- Місцевість, де добре видно лінію горизонту називають відкритою. 

- Місцевість, де лінію горизонту не видно, називають закритою. 

- Ми бачимо всі предмети тільки до лінії горизонту. Наша Земля кругла, і 

тому ми не можемо побачити те, що знаходиться за лінією горизонту. 

- Щоб орієнтуватись у просторі, треба знати сторони горизонту. Основні 

сторони горизонту – це  

Пн. – Пд.,  

Зх. – Сх.  

Проміжні сторони горизонту – це 

Північний захід – Північний схід; 

Південний захід – Південний схід. 

Запитання до дітей: 

 Що таке горизонт? 
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 Що таке лінія горизонту? 

 Які основні сторони горизонту ви запам’ятали? 

 Які проміжні? 

Далі вчитель пропонує учням об’єднатися у групи, зайняти місця за партами. 

Взяти конструктор LEGO SYSTEM. За допомогою конструктора зобразити 

основні та проміжні сторони горизонту. Відповідними кольорами цеглинок 

LEGO SYSTEM або LEGO DUPLO позначити основні сторони горизонту. 

(Наприклад: Захід – зелений, схід – помаранчевий, північ – синій, південь – 

червоний) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіанти розширення / доповнення завдання: 

1. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість букв у словах: північ, схід, 

захід. 

2. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість звуків у словах: лінія, 

південь. 

3. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість складів у словах: 

горизонт, сторона, лінія. 

 

 
Піддубна М.Р.,  

учитель початкових класів комунальної 

установи Сумської загальноосвітньої  школи               

І-ІІІ ступенів №27, м.Суми, Сумської області 

 

Орієнтовне  дослідницьке / проблемне запитання: 

Чому не можна жити без правил? 

Назва вправи: Очі – вікна душі 

Діти вчаться: граючись, знайомитися з цеглинками; слухати і відповідати на 

запитання, описувати предмети і явища; розрізняти деталі за формою, 

кольором; розвивати дрібну моторику рук; формувати сенсорні основи 

сприйняття; розвивати візуальну пам'ять. 

Основні завдання:  

1. Розвивати сенсорне сприйняття, формувати уявлення про зовнішні 

властивості предметів: форму, величину, колір, положення у просторі; 
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2. Розвивати дрібну моторику; 

3. Формувати цілісну систему уявлень дитини про навколишній світ, 

збагачувати життєвий досвід дитини. 

4. Вправляти в умінні використовувати LEGO-цеглинки за кольором та 

розміром. 

5. Виховувати спостережливість, мовлення, уяву, увагу та самостійність. 

6. Виховувати бажання грати спільно і конструювати з LEGO. 

Обладнання: цеглинки LEGO DUPLO, LEGO SYSTEM  

Ключові слова: форма, колір, орган зору. 

Опис вправи: 

Вчитель пропонує розібрати різнокольорові цеглинки, розкласти  

цеглинки на столі. Із закритими очима перемішати цеглинки. Обрати одну 

цеглинку та заховати її в долоньках. Наосліп знайти усі гладкі сторони 

цеглинки.  

Запитання до дітей: 

 Скільки їх? (4) 

 А кутів скільки? (8) 

 А знайдіть випуклості, порахуйте їх (8), а тепер впадини (3), якої форми 

ці впадини? (круглої). Відкрийте очі.  

 Як ми з вами познайомилися з цеглинками?(на осліп), але з однією з 

характеристик ми не змогли ознайомитися, з якою? Це кольором. 

 Будь ласка подивиться на колір цеглинки. Підійміть руки ті, хто вибрав 

цеглинку червоного кольору. 

 З якою рисою характеру у вас асоціюється червоний колір? (Активність). 

 Підійміть, хто обрав цеглинку зелену. А скажіть, що в природі зеленого 

кольору? (листочки, дерева, трава). 

 Хто вибрав цеглинку блакитного кольору? Скажіть будь ласка, що є такої 

форми, як ваша цеглинка? (стіл, дошка, проектор, шухлядки). 

 А тепер підійміть руки у кого синя цеглинка. Скажіть, що у вас дома 

синього кольору? 

 А скажіть, будь ласка, що ви сьогодні бачили жовтого кольору? 

 А що сьогодні було таке яскраве, як помаранчевий колір? 

 Який саме орган людини вам допоміг познайомитися з кольором 

цеглинок? (Орган зору) 
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Піддубна М.Р.,  

учитель початкових класів комунальної 

установи Сумської загальноосвітньої  школи               

І-ІІІ ступенів №27, м.Суми, Сумської області 

 

Орієнтовне  дослідницьке / проблемне запитання: 

Чи завжди варто здійснювати усі бажання? 

Назва вправи: «Мій домашній улюбленець» 

Діти вчаться: розрізняти деталі за формою, кольором; розвивати дрібну 

моторику рук; формувати сенсорні основи сприйняття; розвивати візуальну 

пам'ять; удосконалювати вміння розповідати, складати розповідь. 

Основні завдання:  

1. Формувати в учнів уявлення про різноманітність тварин. 

2. Закріпити знання про значення тварин для людини. 

3. Розвивати в учнів практичні уміння та навички спостереження й догляду 

за життям тварин. 

4. Розкривати моральну, естетичну, пізнавальну й практичну цінність 

домашніх улюбленців. 

5. Виховувати відповідальність за тих тварин, життя яких залежить від 

уваги і догляду за ними з боку людини.  

6. Вправляти в умінні використовувати LEGO-цеглинки за кольором та 

розміром. 

7. Виховувати спостережливість, мовлення, уяву, увагу та самостійність. 

8. Виховувати бажання грати спільно і конструювати з LEGO. 

Обладнання: фотографії та малюнки домашніх улюбленців, фотографії різних 

порід собак та кішок, цеглинки LEGO DUPLO, LEGO SYSTEM. 

Ключові слова: домашні тварини, правила догляду. 

Опис вправи: 

 На початку навчального дня діти приносять фотографії або малюнки 

своїх домашніх улюбленців і прикріплюють їх на дошці. Спочатку вчитель 

пропонує дітям стати в ранкове коло. У колі діти розповідають один одному 

про свого домашнього улюбленця. 

Запитання до дітей: 

 Роздивиться фотографії кішок та собак. Які породи кішок та собак ви 

знаєте? (Шартрез, британська короткошерстна; Персидська; Сіамська; 

Далматин; Коллі; Пекінес) 

 Чи зустрічали ви кішок і собак без господарів?  

 Як називають таких тварин?  

 Чи легко їм живеться?  

 Серед бездомних собак і кішок зустрічаються безпородні й породисті, 

деякі навіть з ошийниками. Про що це свідчить?  

 Чи хотіли б ви, щоб ваш улюбленець одного разу опинився у такому 

становищі?  

 Що треба робити, щоб цього не сталося?   
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 Розкажіть про свого домашнього улюбленця та як ви піклуєтесь про 

нього. 

Далі вчитель пропонує об’єднатися в групи, зайняти місця за партами, на 

килимку… Взяти конструктор LEGO SYSTEM. За допомогою конструктора 

зобразити своїх домашніх улюбленців. Після цього учні складають правила по 

догляду за домашнім улюбленцем. Або від імені свого домашнього улюбленця 

розказати про те, що йому подобається в житті, а що б він хотів змінити. 
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Нагорна Т.В.,  

учитель початкових класів комунальної 

установи Сумської загальноосвітньої  школи               

І-ІІІ ступенів №27, м.Суми, Сумської області 

 

Орієнтовне дослідницьке / проблемне запитання: 

Для чого людина робить винаходи?  
Назва вправи: «Встанови послідовність» 

Діти вчаться: впорядковувати об’єкти навколишнього середовища, розвивати 

дрібну моторику рук; формувати сенсорні основи сприйняття; розвивати 

візуальну пам’ять; удосконалювати вміння розповідати. 

Основні завдання: 

1. Встановлювати, спираючись на власний досвід і думки старших, коли 

відбувалися відомі історичні  події (раніше / пізніше, до / після, давно /  

недавно)  

2. Порівнювати і впорядковувати об’єкти  навколишнього світу за однією 

або  декількома ознаками 

3. Закріплювати вміння ділити слова на склади, виділяти приголосні та 

голосні звуки в словах. 

4. Розвивати дрібну моторику рук.  

5. Формувати сенсорні основи сприймання. 

6. Виховувати наполегливість під час виконання завдання. 

7. Виховувати бажання конструювати з LEGO. 

Обладнання: цеглинки LEGO DUPLO, LEGO SYSTEM, фото колес, малюнок 

винаходу. 

Ключові слова:  винахід, відкриття. 

Опис вправи: Учитель розповідає дітям про винаходи і відкриття та їхній 

вплив на життєдіяльність людини.  

Історія людства — це не тільки війни, захоплення територій та зміни 

суспільного ладу, як може здатися після вивчення шкільних підручників.  

Історія — це ще й дивовижні відкриття, які змінюють життя людей, 

винаходи, пошуки та мрії, що з 

часом стають реальністю. Ми 

користуємося безліччю корисних 

винаходів, а наукові відкриття, над 

якими людство працювало 

століттями, здаються простими й 

очевидними. 

За кожним відкриттям – 

людина або декілька поколінь 

дослідників, багато праці, помилок 

і несподіванок, бажання 

прославитися, розбагатіти, або 

просто допомогти близькій людині. 

https://bokmal.com.ua/books/vpered-u-mynule-istorychni-knygky/
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Наше щоденне життя оточене безліччю речей, створених людьми. 

Мабуть, людям завжди хотілося літати, швидко їздити, освітлювати свої 

домівки, спілкуватися на великій відстані. Та робити усе це люди вчилися 

багато-багато років..  

 Розгляньте малюнок і встановіть послідовність за допомогою цеглинок 

LEGO DUPLO, як змінювалося колесо з часом. 

 1 – червона; 2 – синя, 3 – блакитна, 4 – зелена, 5 – жовта. 

 

 

 

 

      1                  2              3                4                5        Закінчили 

 

Просигналізувати про закінчення вправи цеглинкою оранжевого кольору. 
 

               

Запитання до дітей:  

- Чому ви розташували колеса у такому порядку? 

- Що допомогло вам віднайти правильний порядок? 

- Які сучасні матеріали використовуються для виготовлення колес? 

- Де використовують колеса? 

Варіанти розширення/додаткові завдання: 

1.  Скласти з LEGO SYSTEM  рухому модель колеса.  

2. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість голосних букв  у слові: 

винахід. 

3. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість приголосних букв  у слові: 

відкриття. 
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Войтенко С.І.., 

учитель початкових класів комунальної 

установи Сумської загальноосвітньої  школи               

І-ІІІ ступенів №27, м.Суми, Сумської області 

 

Орієнтовне дослідницьке / проблемне запитання: 

Які ідеї підказала людям природа?  
Назва вправи: «Знайди пару» 

Діти вчаться: співвідносити зображення об’єктів та явищ живої і неживої 

природи з відомими із довкілля або інших джерел об’єктами та явищами,  

діти вчаться порівнювати, розрізняти деталі за формою, кольором; 

розвивати дрібну моторику рук; формувати сенсорні основи сприйняття; 

розвивати візуальну пам’ять; удосконалювати вміння розповідати. 

Основні завдання: 

1. Встановлювати, спираючись на власний досвід і думки старших, як виникали 

ідеї винаходів. 

2. Описувати найважливіші винаходи для людства  

3. Визначати, що дає природа людині. 

4. Порівнювати і впорядковувати об’єкти  навколишнього світу за однією або  

декількома ознаками 

5. Закріплювати вміння ділити слова на склади, виділяти приголосні та голосні 

звуки в словах. 

6. Розвивати дрібну моторику рук.  

7. Формувати сенсорні основи сприймання. 

8. Виховувати наполегливість під час виконання завдання. 

9. Виховувати бажання конструювати з LEGO. 

Обладнання: цеглинки LEGO DUPLO, LEGO SYSTEM, фотографії винаходів 

та об’єктів природи. 

Ключові слова:  винахід, відкриття, природа. 

Опис вправи:  

Клас поділений на 5-6 груп. Кожна група отримує інформацію про 

окремий винахід. Діти вивчають інформацію у групі. Потім групи обмінюються 

делегатами, які розповідають однокласникам, що дізналися самі. 

1 група.  Рослини багато вчать. Поздовжня арматура в основі висотних 

будівель — як структура стебел — забезпечує стійкість від вітрів. Крила всіх 

літаків сконструйовані на зразок пташиних крил. 

2 група.  Застібка-липучка – щоденний і звичний для кожного аксесуар. 

Однак, з’явився він лише після того, як швейцарський інженер помітив, що 

колючки рослин, таких як будяк, влаштовані так, щоб чіплятися за одяг 

сотнями малесеньких гачечків. Він відтворив цей ефект гачків і так на світ 

з’явився двохсторонній матеріал - липучка. 

3. група. Бурові машини, без яких сьогодні не обходиться жодне 

будівництво, не що інше як збільшена механічна копія дощового черв’яка. Так 

само, як і черв’як, бурові машини «прогризають» землю, пропускають крізь 

себе і лишають позаду великий тунель.  
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4. група. Висувні леза. Звичайна домашня кішка вражає своєю 

універсальністю. Вона може випустити або заховати кігті при необхідності, 

залишити їх гострими чи м’якими, щоб не поранити саму себе при вмиванні. 

Кігті можна повернути назад в їх м’які подушечки, щоб ударити господаря 

або кошеня і не нашкодити йому. 

5 група. Кальмар застосовує реактивний  метод, вбирає в себе воду, а 

потім з величезною силою проштовхуючи через лійку рухається швидкістю не 

менш 70 км./ч. Збираючи щупальці в один вузол, тіло кальмара утворює 

обтічну форму. Взявши за основу такий двигун кальмара, інженерами був 

сконструйований водомет та ракети. 

6 група. Кораблі, підводні човни і морські пристрої часто оснащені 

гідролокатором для навігації, запобігання перешкод і відстеження цілей під 

водою. В основі роботи сонара лежить випромінювання звуку з певною 

частотою і поширення звукових хвиль в навколишньому середовищі. 

Звукові хвилі відскакують від твердих об’єктів і повертаються до 

сонару, що їх випромінює. Потім пристрій сонара збирає інформацію про 

форму, розміри та відстані до об’єктів. Це особливо корисно для військових, 

але першими сонари винайшли кити і дельфіни. Точніше, за них це зробила 

природа та еволюція. 

Після цього діти отримують картки і поєднують цеглинками однакового 

кольору об’єкт природи і винахід, який створено за зразком. 
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Запитання до дітей:  

- Що допомогло вам поєднати картки? 

 

Варіанти розширення/додаткові завдання: 

1. За допомогою цеглинок LEGO SYSTEM викладають предмет, який 

схожий на природний об’єкт: бабку, (вертоліт), насіння кульбаби 

(парашут), світлячок (нічний ліхтар) і т.д.. 

 

Нагорна Т.В.,  

учитель початкових класів комунальної 

установи Сумської загальноосвітньої  школи               

І-ІІІ ступенів №27, м.Суми, Сумської області 

 

Орієнтовне дослідницьке / проблемне запитання: 

Яка різниця між винаходом  і відкриттям?  
Назва вправи: «Відповідаємо цеглинками» 

Діти вчаться: співвідносити зображення об’єктів та явищ живої і неживої 

природи з відомими із довкілля або інших джерел об’єктами та явищами,  

слухати і відповідати на запитання, швидко реагувати на виклики, 

використовувати на практиці набуті знання, розвивати дрібну моторику рук; 

формувати сенсорні основи сприйняття; розвивати візуальну пам’ять; 

удосконалювати вміння розповідати. 

Основні завдання: 

1. Встановлювати, спираючись на власний досвід і думки старших, як 

виникали ідеї винаходів. 

2. Описувати найважливіші винаходи для людства  

3. Визначати, що дає природа людині. 

4. Порівнювати і впорядковувати об’єкти  навколишнього світу за однією 

або  декількома ознаками 

5. Закріплювати вміння ділити слова на склади, виділяти приголосні та 

голосні звуки в словах. 

6. Розвивати дрібну моторику рук.  

7. Формувати сенсорні основи сприймання. 

8. Виховувати наполегливість під час виконання завдання. 

9. Виховувати бажання конструювати з LEGO. 

Обладнання: цеглинки LEGO DUPLO, LEGO SYSTEM, фотографії винаходів 

та об’єктів природи. 

Ключові слова:  винахід, відкриття. 

Опис вправи: Після знайомства з поняттями «відкриття», «винахід» діти 

повинні просигналізувати цеглинками  

«відкриття»   «винахід»  

Слова для вправи: сонар, швидкість танення льодовиків, вертоліт, виявлення 

води на Марсі, підводний човен, темна матерія, Інтернет,  кондиціонер, 
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вивчення залишків динозавра, лампа, батарейка, вік планети, колесо, нова 

планета, ген довголіття.  

Запитання до дітей:  

- Що таке «відкриття»? 

- Що таке «винахід»? 

- Чому «виявлення води на Марсі» це відкриття? 

- Чому «батарейка» це винахід? 
 

Варіанти розширення/додаткові завдання: 

1. Розфарбувати розмальовку від PLUS-PLUS.TV 
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Войтенко С.І.., 

учитель початкових класів комунальної 

установи Сумської загальноосвітньої  школи               

І-ІІІ ступенів №27, м.Суми, Сумської області 

 

Орієнтовне  дослідницьке / проблемне запитання: 

Як пов’язані рухи та життя людини? 

Назва вправи: «Рух Землі» 

Діти вчаться:  описувати, спираючись на запитання дорослих, чого хочуть 

досягти; встановлювати логічну послідовність подій або дій;описувати вплив 

Сонця на сезонні явища в природі, пояснювати причини змін пір року 

висловлювати свої думки, комунікувати з ровесниками; розвивати дрібну 

моторику рук, увагу, візуальну пам’ять. 

Основні завдання 
1. Вчити учнів називати пори року та відповідні їм місяці; тривалість доби і 

року.  

2. Розповідати про форму Землі. 

3. Поповнювати власний словниковий запас. 

4. Розвивати дрібну моторику рук.  

5. Виховувати наполегливість під час виконання завдання. 

6. Виховувати повагу до інших, бажання допомагати. 

7. Виховувати бажання конструювати з LEGO. 

Обладнання: малюнки пори року, доба, цеглинки LEGO DUPLO, LEGO 

SYSTEM. 

Ключові слова: рік, пори року, доба. 

Опис вправи: 

 Знайдіть фігуру з LEGO SYSTEM, яка допоможе відобразити форму 

Землі. 

 - Як називається модель Земної кулі? (Глобус) 

- Яку назву має уявна лінія, довкола якої 

обертається Земля? (Уявна вісь, довкола якої 

обертається Земля, нахилена і не змінює свого 

напряму, завжди спрямована в одну точку - на 

Полярну зірку.) .  

- Що відбувається під час обертання Землі 

навколо своєї - осі? (зміна дня і ночі — (доба)). 

Що відбувається під час обертання Землі 

навколо Сонця? (Зміна пір року — (рік)) Тож 

коли Земля рухається навколо Сонця, сонячні 

промені нагрівають більше то одну її півкулю, 

то іншу. Літо настає там, де сонячні промені падають прямо, а зима — де вони 

лише ковзають по земній поверхні. 

А тепер приготуйте цеглинки LEGO DUPLO. Уважно слухайте і дивіться на 

слайди. Сигналізуйте правильну відповідь цеглинкою відповідного кольору. 
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Варіанти розширення/додаткові завдання: 

- Чому влітку тепло, а взимку холодно? 

- Якщо у нас зараз полудень, то де на світі в цей момент час півночі? 

- Скільки пір року змінюється за рік? Відгадайте загадки і просигналізуйте 

відгадки цеглинками LEGO DUPLO. 

 
Загадки про весну 

Тане сніг і небо плаче,    З кінцем зими прийде вона, 

Промінь по гіллячках скаче,   Улюблениця всіх, … (Весна) 

Кішкам стало не до сну,-     

Ми стрічаємо ... (весну)     
 

Привітанням журавля     Гостя нова завітала – 

я пробуджую поля,      Холод-сніг увесь прогнала 

Небеса і ручаї та заквітчую гаї.    І дарує залюбки 

Відгадали , хто вона,     Лісу трави і квітки. (Весна) 

ця красуня чарівна ?  (Весна)    



94 
 

Вона приходить з ласкою     Вона прокинулась, умилась, 

та із своєю казкою.     зітхнула теплим паром, 

Як тільки струсить рукавом –    Відразу квітами укрилась 

синіють проліски кругом. (Весна)   й травички ніжним шаром.  

(Земля весною) 

Загадки про літо 

Полунички у сметанці,     Теплий довгий-довгий день,  

Соловей щебече вранці,     Повна миска черешень, 

Дощ немов крізь ситечко,     Достигає жовтий колос, 

Наступило... (літечко!)    Демонструє коник голос, 

       І суничка дозріває. 

Сонце пече, і липа цвіте,    Тож коли це все буває? (Улітку) 

Вишня поспіває, коли це буває?     

(Влітку)   В небі ластівка летить, 

       З вітром листя шелестить, 

Розквітають в луках квіти,     Воду п’є лелека. 

зеленіють в лісі віти.    Сонце палить. Спека 

Все зелене, молоде...     Дозріває жито. 

За весною... (літо йде).    Яка пора?...(ЛІТО!) 

 

Загадки про осінь 

У садку, у гаях блукає,    Ліс у гості закликає, 

 Жовті шати одягає.     Нас грибами пригощає, 

Золотисту стелить постіль,    Неба протускніла просинь, 

Жде сестрицю білу в гості. (Осінь)  У права вступає ... (о с і н ь). 

        

Невидимка ходить в гаї,    Без пензлика, без олівця, 

всі дерева роздягає. (Осінь)    розмалювала деревця. (Осінь) 

        

Голі поля, мокне земля, дощ поливає,   

коли це буває? (Восени) 

  

Загадки про зиму 

Прийшла до нас бабуся    Стало біло навкруги, 

У білому кожусі,     Я розтрушую сніги, 

Поля причепурила,     Наганяю холоди, 

Пухнастим снігом вкрила.    Води сковую в льоди 

Вгадайте, хто вона,     В дружбі з дітьми я всіма. 

Бабуся чепурна? (Зима)    Здогадались? Я...(Зима) 

 

Снігом все позамітала,    Хто наткав полотна 

ріки в кригу закувала.    аж від лісу до вікна? 

Холоднішої нема,      І сміється, задається: 

Аніж тітонька (зима)    От така ширина! (Зима) 
 

– Подумайте, що б було, якби всі пори року настали одразу. 
– Подумайте і розкажіть, як жили б люди у такому середовищі?  
– Як почувалися б тварини? 

– Згадайте казки, у яких пори року перемішувалися. 
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Войтенко С.І.., 

учитель початкових класів комунальної 

установи Сумської загальноосвітньої  школи               

І-ІІІ ступенів №27, м.Суми, Сумської області 

 

Орієнтовне  дослідницьке / проблемне запитання: 

Навіщо люди подорожують? 

Назва вправи: «Подорож картою України»  

Діти вчаться: орієнтуватися на великій площині; розвивати візуальну 

пам'ять, дрібну моторику руки; розвивати конструктивні здібності. 

Основні завдання: 

1. Закріпити знання про важливість карти для здійснення подорожі. 

2. Вчити орієнтуватися на карті України. 

3. Вчити користуватися масштабом карти. 

4. Закріпити знання про міста України. 

5. Вчити взаємодіяти в команді. 

6. Виховувати спостережливість, мовлення, уяву, увагу та самостійність.  

7. Виховувати бажання грати спільно і конструювати з LEGO. 

Обладнання: карта подорожі (ігрове поле), карта-підказка; цеглинки LEGO 

DUPLO, LEGO SYSTEM 

Ключові слова:  карта, маршрут, місто, подорож, мандрівка, туристи. 

Опис вправи: 

Ведучий називає одне з кольорових чисел від 1 до 6, інші мають назвати 

відповідне місто і поставити цеглинку відповідного кольору на карту. Той, хто 

назвав його першим, отримує право загадати наступне число.  

 
Запитання до дітей: 
1. Навіщо люди подорожують? 

2. Що допоможе орієнтуватися під час подорожі? 

3. Що таке карта? 

4. Як позначають на карті міста? 

5. Що ви можете розказати гостям нашої країни про міста України? 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIlZjvjLLhAhULEpoKHd3HAroQMwhCKAMwAw&url=https%3A%2F%2Fpikabu.ru%2Fstory%2Flego_system_6581_poisk_5581172&psig=AOvVaw3CWx2XbsA2w4uUuZELJ6Ij&ust=1554318260264987&ictx=3&uact=3
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6. Що б хотіли дізнатися про ці міста? 

7. Назвіть місто – столицю України 

8. У якому місті ми живемо? 

9. Які міста розташовані південніше від столиці України? На захід? На схід? 

Варіанти розширення/додаткові завдання 

Творче завдання. 

1. Відтвори прислів’я. Поясни їх зміст. 
 Мандрівочка – наша тіточка.  

 
 

 Хто у світі не бував, той і дива не видав. 

 
 

 Той, хто живе, бачить багато. Той, хто мандрує, бачить більше. 

 
 

 Подорож – єдина річ, купляючи яку, багатієш. 

 
 



97 
 

2. Показати цеглинкамиLEGO DUPLO кількість слів у прислів’ї: 

Мандрівочка – наша тіточка.(3) 

 

3 Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість складів у словах:  

мандрівочка, тіточка, мандрує. 

 

Висновок.  

Вивчаючи світ, ви пізнаєте себе. Навіть кілька днів, проведені далеко від 

дому, очищають нашу свідомість. Незвідані місця, захопливі пригоди 

допомагають оновити душу і тіло, забути про насущні проблеми, розібратися у 

власних думках. Подорож – це перезавантаження, необхідне для усвідомлення 

свого місця в цьому нескінченному всесвіті. 

Подорож дарує відчуття свободи. Буденне життя сковує нас безліччю 

обов’язків. Робота, дім, сім’я… Більшість дорогоцінного часу поглинає 

щоденна рутина. Мандруючи світом, ми насолоджуємося свободою вибору, на 

свій розсуд плануємо час, відвідуємо лише ті місця, куди хочемо піти, смакуємо 

страви, які дійсно бажаємо скуштувати ?. 

Ви вчитеся контактувати з людьми. Навіть самозаглиблені інтроверти, 

яким важко спілкуватися з незнайомцями, в мандрах розкривають свої 

комунікативні здібності. В дорозі часто складаються обставини, коли 

вибратися з халепи можна лише звернувшись за допомогою до інших. 

Подорожуючи по світу, ви зрозумієте, що люди здебільшого доброзичливі, з 

радістю йдуть назустріч, а отже будете відкритими і привітними. 

Отримуєте безцінний життєвий досвід. Подорожі – це завжди вихід із 

зони комфорту. Життя у мандрівці зовсім не схоже на шаблонні будні. Воно 

інтенсивне, насичене подіями, які не входили до наших планів. Завдяки такій 

непередбачуваності ми отримуємо не лише дозу адреналіну, а й досвід, який 

робить нас сильнішими. Під час різних перипетій, наприклад, коли виходить з 

ладу автобус чи скасовують авіарейс, ми вчимося бути зібраними, діяти 

швидко й без вагань. Такі потрясіння допомагають спокійніше справлятися з 

труднощами надалі. 

Подорожі розширюють кругозір. Разом із людьми долають відстані їхні 

думки, ідеї, культурні традиції. На іншій землі ми обмінюємося досвідом із 

представниками різних етносів, щиро дивуючись, наскільки багатогранно 

можна сприймати світ. Пізнання чужих цінностей розширює кругозір та 

наповнює наше життя пікантними відчуттями новизни. 

Ви вчитеся розуміти людей без слів. Подорожі навчають читати людей як 

книгу. Особливо коли ви не знаєте місцевої мови, міміка й жести допомагають 

зрозуміти, що відбувається довкола, вберігаючи від неприємних ситуацій. 

Таким чином поїздки до інших країн розвивають навички невербального 

спілкування. 

Набуваєте впевненості в собі. Отже, ви любите подорожувати… 

Підкорюєте нові вершини, вивчаєте підводні глибини з аквалангом, 

прогулюєтеся старими вуличками незнайомого міста… Словом, робите 
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неймовірні речі. Ви й самі не помітите, як будете ставити перед собою нові 

цілі, впевнено досягаючи їх. 

Проживаєте незабутні моменти. Після кожної поїздки залишається море 

яскравих вражень, унікальних світлин та курйозних історій, які неможливо 

забути. Емоції часто переповнюють настільки, що хочеться поділитися 

побаченим з усією планетою! Загалом, ви ще довго розповідатиме друзям про 

свої пригоди 

Ви починаєте цінувати те, що маєте. Багато хто напевно помічав, що 

люди, які ніде не бувають, частіше нарікають на життя. Вони невдоволені 

своєю країною, людьми, що їх оточують. Відкриваючи світ, ми розуміємо, що 

мільйони позбавлені таких можливостей, свободи, комфорту, як у нас. 

Досвідчені мандрівники цінують свій дім і блага, які мають. 

Подорожі змінюють погляди на життя. Подорожувати – означає 

змінюватися внутрішньо. Мандри трансформують світогляд, приносять свіжі 

ідеї. Можливість по-новому поглянути на звичні речі – це справді неймовірно ?. 

 

 

 
Войтенко С.І., 

учитель початкових класів комунальної 

установи Сумської загальноосвітньої  школи               

І-ІІІ ступенів №27, м.Суми, Сумської області 

 

Орієнтовне  дослідницьке / проблемне запитання: 

Як можна подорожувати у часі? 
Назва вправи: «Подорож у часі рідним містом»  

Діти вчаться:  орієнтуватися на площині; розвивати візуальну пам'ять, 

дрібну моторику руки; розвивати конструктивні здібності, удосконалювати 

вміння складати розповідь. 

Основні завдання: 

1. Знаходити взаємозв’язки між минулим і майбутнім. 

2. Вчити орієнтуватися на карті міста. 

3. Закріпити знання про рідне місто. 

4. Вчити взаємодіяти в команді. 

5. Виховувати спостережливість, мовлення, уяву, увагу та самостійність.  

6. Виховувати бажання грати спільно і конструювати з LEGO. 

Обладнання: карта подорожі (ігрове поле), карта-підказка; цеглинки LEGO 

DUPLO, LEGO SYSTEM 

Ключові слова:  карта, маршрут, місто, подорож, мандрівка, туристи. 

Опис вправи: 

Вчитель пропонує розглянути карту міста Суми на www.google.com і 

показати цеглинками LEGO DUPLO визначні місця, якщо вони стосуються 

минулого – червона цеглинка, сучасного – зелена. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIlZjvjLLhAhULEpoKHd3HAroQMwhCKAMwAw&url=https%3A%2F%2Fpikabu.ru%2Fstory%2Flego_system_6581_poisk_5581172&psig=AOvVaw3CWx2XbsA2w4uUuZELJ6Ij&ust=1554318260264987&ictx=3&uact=3
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Наприклад:  

       
 
Свято-Воскресенський кафедральний собор   

Сумський обласний краєзнавчий музей  

Пантелеймонівський монастир 

Садиба Сумовських по вул. Петропавлівській 
 

          
 
Готель "Суми" 

Стадіон "Ювілейний"   

Сумська обласна універсальна наукова бібліотека  

Сумський центральний 
Запитання для дітей: 

- Чи може існувати сучасне без минулого? 

https://smr.gov.ua/uk/misto/pam-yatki-mista/205-svyato-voskresenskij-kafedralnij-sobor.html
https://smr.gov.ua/uk/misto/pam-yatki-mista/213-sumskij-oblasnij-kraeznavchij-muzej.html
https://smr.gov.ua/uk/misto/pam-yatki-mista/214-pantelejmonovskij-monastir.html
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- Чи наступить майбутнє без сучасного? 

- Які історичні місця рідного міста ви відвідували? 

- Які сучасні споруди вам запам’яталися? 

- Розкажіть, які будівлі найбільше зацікавили: домівки, майстерні, храми. 

- Створіть будівлі майбутнього з цеглинок LEGO SYSTEM 

Варіанти розширення/додаткові завдання 
- Доберіть інформацію з Інтернет ресурсів про визначні місця рідного міста. 

- Уявіть себе кореспондентом, який готує репортаж для телепрограми про 

життя міста 100 років тому. Який текст ви б написали? 

 

 
Войтенко С.І.., 

учитель початкових класів комунальної 

установи Сумської загальноосвітньої  школи               

І-ІІІ ступенів №27, м.Суми, Сумської області 

 

Орієнтовне  дослідницьке / проблемне запитання: 

Чи є щось у природі, що не рухається?  

Назва вправи: «Башта»  

Діти вчаться:  вибудовувати послідовність дій, приймати рішення, 

конструктивно керувати емоціями, працювати з іншими на результат, 

просторово мислити, співвідносити розмір, виконувати проблемні завдання. 

логічно обґрунтовувати власну думку. 
Основні завдання: 

1. Знаходити взаємозв’язки у природі. 

2. Вчити взаємодіяти в команді. 

3. Виховувати спостережливість, мовлення, уяву, увагу та самостійність.  

4. Виховувати бажання грати спільно і конструювати з LEGO. 

Обладнання: карта подорожі (ігрове поле), карта-підказка; цеглинки LEGO 

DUPLO, LEGO SYSTEM 

Ключові слова:  рух,  коливальний, обертальний. 

Опис вправи: 

Діти працюють у малих групах. Визначають питання, яке 

поставлять дітям про предмети живої і неживої природи, чи 

рухається той. Відповідь діти позначають цеглинкою 

відповідного кольору: «так» - зеленого, «ні» - червоного. Діти 

аргументують свою відповідь, доводять її правильність.  

Утворюють башту. Рахують кількість цеглинок зеленого та 

червоного кольору. Роблять висновок про рух у природі. 

Запитання для дітей: 

- Чи рухається планета? Повітря? Вода? Рослини?  

- Що є доказом руху повітря? Води? Планети Земля?  

- Чи рухається дитяча гойдалка? (Коливальний рух.)  

- Чи рухається колесо? (Обертальний рух.) 

- Чи однакові шлях проходить Земля за один оберт? (Рівномірний рух) 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIlZjvjLLhAhULEpoKHd3HAroQMwhCKAMwAw&url=https%3A%2F%2Fpikabu.ru%2Fstory%2Flego_system_6581_poisk_5581172&psig=AOvVaw3CWx2XbsA2w4uUuZELJ6Ij&ust=1554318260264987&ictx=3&uact=3
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIlZjvjLLhAhULEpoKHd3HAroQMwhCKAMwAw&url=https%3A%2F%2Fpikabu.ru%2Fstory%2Flego_system_6581_poisk_5581172&psig=AOvVaw3CWx2XbsA2w4uUuZELJ6Ij&ust=1554318260264987&ictx=3&uact=3
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- Чи однакові шлях проходить поїзд за одну годину руху? (Нерівномірний рух. 

Поїзд, відходячи від станції, проходить за однакові проміжки часу все більші і 

більші шляхи. Наближаючись до станції, він, навпаки, за одинакові проміжки 

часу проходить щоразу менші шляхи. Отже, поїзд рухається нерівномірно.) 
 

Варіанти розширення/додаткові завдання: 

Педагог пропонує дітям записати кількість цеглинок кожного кольору в 

усіх групах, порахувати їх загальну кількість. 

 

 

Коваль Л.Д.,  
учитель початкових класів комунальної 

установи Сумської загальноосвітньої  школи               

І-ІІІ ступенів №27, м.Суми, Сумської області 

 

Орієнтовне  дослідницьке / проблемне запитання: 

Чи пов’язаний час із рухом? 

Назва вправи: «Годинник» 

Діти вчаться: орієнтуватися на циферблаті годинника; формувати сенсорні 

основи сприйняття; розвивати візуальну пам’ять; удосконалювати вміння 

складати розповідь. 

Основні завдання 

1. Вчити визначати час за годинником  

2. Розвивати логічне мислення, математичне мовлення. 

3. Формувати сенсорні основи сприймання. 

4. Вчити будувати власне висловлювання за зразком. 

5. Розвивати пізнавальний інтерес; уміння працювати в групі. 

6. Виховувати інтерес до точних наук, вміння цінувати час. 

7. Виховувати бажання конструювати з LEGO. 

Обладнання: цеглинки LEGO DUPLO, паперові зображення годинників. 

Ключові слова: годинник, час, година, доба, 

Опис вправи: 

(Уривок казки, яку написала Солтис-Смирнова Марія Петрівна). 

«У одному невеличкому місті, в самому центрі, де височіла вежа, жив 

Годинник. Саме на тій вежі. Щоб зручно було спостерігати за містом, а ще 

нагадувати мешканцям про час. 

І виконував свою роботу годинник вправно: лічив хвилини не вагаючись, 

кожну годину нагороджував місто музикою. А вночі тихенько поцокував, 

освітлюючи пізнім перехожим площу. 

Та одного ранку годинник перестав показувати час. І, хоч він видавав 

тихеньке "тік-так", його стрілочки не рухались. 

Почали люди сумувати: я вони тепер встигатимуть на роботу, не 

запізнюватимуться на зустрічі, якщо великий міський годинник не працює.» 

Хіба що сонечко допоможе? 
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– Давайте, діти, разом із сонечком допоможемо жителям міста і навчимо 

годинника знову працювати. Я розкажу вам одну історію, а ви цеглинки 

викладете на відповідні числа на годиннику, що є на ваших столах. Слухайте 

уважно, і ви зрозумієте, якого кольору цеглинку треба взяти. Отож, починаємо! 

Жителі міста прокидалися дуже рано, о 5 годині, коли ще й сонечко 

спало, а повітря було чисте і блакитне. Вони починали займатися своїми 

справами, і коли жовте сонечко через 2 години виходило з-за хмар, люди вже 

поспішали на роботу. Минало ще 4 години, сонечко починало припікати 

жовтогарячим промінням. Наставав час обіду — 13 година, сонце 

розчервонілося, що й  глянути на нього не можна було. Дві години жителі 

відпочивали в зелені дерев. За три години до опівночі надходив синій вечір. Все 

стихало і засинало. 

Запитання для дітей: 

Розкажіть, на яких числах розташували цеглинки і якого кольору. 

(5 – блакитна, 7 – жовта, 11 – жовтогаряча, 13 – червона, 15 – зелена, 9 – синя). 

 

Варіанти розширення/додаткові завдання 

Можна запропонувати дітям скласти власну історію, пов’язану із часом та 

годинником. 
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Коваль Л.Д.,  
учитель початкових класів комунальної 

установи Сумської загальноосвітньої  школи               

І-ІІІ ступенів №27, м.Суми, Сумської області 

 

Орієнтовне  дослідницьке / проблемне запитання: 

Які рухи свідчать про пробудження природи? 

Назва вправи: Сигнальники-мовчуни 

Діти вчаться: визначати основні ознаки, розрізняти деталі, відмінності; 

формувати сенсорні основи сприйняття; розвивати візуальну пам’ять; 

удосконалювати вміння розповідати.. 

Основні завдання 

1. Формувати поняття «природа», «нежива природа», «жива природа». 

2. Формувати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки.  

3. Вчити будувати власні аргументи та ефективно відстоювати свою 

позицію. 

4. Формувати сенсорні основи сприймання. 

5. Розвивати пізнавальний інтерес до вивчення природи; культуру 

навчального співробітництва. 

6. Виховувати бажання конструювати з LEGO. 

Обладнання: цеглинки LEGO DUPLO, LEGO SYSTEM, ілюстративні 

зображення предметів неживої і живої природи. 

Ключові слова: природа, нежива природа, жива природа, Сонце, повітря, вода. 

Опис вправи: 

Варіант 1 

Ведучий називає предмети природи (чи показує картку із зображенням), а 

діти сигналізують цеглинкою LEGO: зеленою — якщо предмет належить до 

живої природи, синьою — якщо до неживої. 

Варіант 2 

Діти в групах із LEGO SYSTEM виготовляють певний природний об’єкт. 

Групи по черзі без слів представляють свою роботу, а учасники інших груп 

повинні впізнати, що зробили учасники цієї групи і сигналізувати цеглинкою 

LEGO: зеленою — якщо предмет належить до живої природи, синьою — якщо 

до неживої. 

Варіанти розширення/додаткові завдання: 

1. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість букв  у словах: жива, 

природа, сонце, повітря, вода. 

 2. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість звуків у словах: 

сонце, повітря.  

 3. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість складів у словах: 

жива, природа, сонце, повітря, вода. 
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Коваль Л.Д.,  

учитель початкових класів комунальної 

установи Сумської загальноосвітньої  школи               

І-ІІІ ступенів №27, м.Суми, Сумської області 

 

Орієнтовне  дослідницьке / проблемне запитання: 

Чому рух є ознакою життя? 

Назва вправи: «У зоопарку» 

Діти вчаться: спостерігати, аналізувати, робити висновки, розрізняти 

деталі; формувати сенсорні основи сприйняття; розвивати візуальну пам’ять; 

удосконалювати вміння розповідати, складати розповідь. 

Основні завдання 

1. Формувати уявлення про різноманітність тварин у природі. 

2. Розширювати знання про значення тварин у природі й цінність для 

людей. 

3. Розвивати уміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки. 

4. Формувати навички спостережливості.  

5. Виховувати бажання захищати тварин від знищення, допомагати їм. 

6. Виховувати бажання конструювати з LEGO. 

Обладнання: цеглинки LEGO DUPLO, LEGO SYSTEM, зображення 

кольорових баків для сміття. 

Ключові слова: звірі, птахи, плазуни, земноводні, риби, комахи, черви, 

молюски, раки, павуки. 

Опис вправи: 

Учитель пропонує учням об’єднатися в групи, зайняти місця за партами, 

на килимку... Взяти конструктор LEGO SYSTEM. За допомогою конструктора 

зобразити свою улюблену тварину та середовище її існування. Після чого учні 

складають розповідь про тварину і розповідають своїм товаришам. 
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Ситник І.М.,  

учитель початкових класів комунальної 

установи Сумської загальноосвітньої  школи               

І-ІІІ ступенів №27, м.Суми, Сумської області 

 

Орієнтовне  дослідницьке / проблемне запитання:  

Що мені допомагає, а що заважає в налагоджені контактів з іншими? 

Назва вправи: «Сервірування столу» 

Діти вчаться: правилам сервірування столу, розрізняти деталі за формою, 

кольором; розвивати дрібну моторику рук; формувати сенсорні основи 

сприйняття; розвивати візуальну пам’ять; удосконалювати вміння 

розповідати, складати правила. 

Основні завдання: 

1. Закріпити знання про культуру харчування, сервирування столу . 

2. Вчити учнів складати  правила поведінки за столом .   

3. Закріплювати вміння ділити слова на склади, виділяти приголосні та 

голосні звуки в словах. 

4. Розвивати дрібну моторику рук.  

5. Формувати сенсорні основи сприймання. 

6.  Виховувати наполегливість під час виконання завдання.   

7. Виховувати бажання допомагати рідним.  

8. Виховувати бажання конструювати з LEGO. 

Обладнання:  цеглинки LEGO DUPLO, LEGO SYSTEM ,малюнок чашки 

світлого кольору з кишенькою всередині, кругленькі «чаїнки» з 

різнокольорового світлого паперу. 

Ключові слова:  культура  харчування, правила поведінки за столом, 

сервірування. 

Опис вправи: 

  Спочатку вчитель пропонує дітям стати в ранкове коло і взяти  цеглинку 

LEGO DUPLO такого кольору, який би відповідав  їхньому настрою на цей 

ранок(теплі кольори-позитивний, холодні-негативний). Далі показують колір 

свого самопочуття, сьогоднішньої погоди, того як має пройти день у школі. 

Учитель розповідає, що так заведено у нашого народу, що люди зустрічаються 

за чашечкою чаю, або кави, насолоджуються спілкуванням, обмінюються 

корисною інформацією. Тож, вчитель 

пропонує написати на «чаїнках», з яких 

вони сьогодні заварять веселий настрій, 

свої добрі побажання сусіду по парті 

(другу, подружці у класі) і опустіти їх у 

потаємну кишеньку зображеної 

чашки(філіжанки) веселого настрою. А у 

кінці заняття учні зможуть прочитати ті 

побажання, які адресовані кожному з них. 
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Запитання до дітей 

  Навіщо людям посуд?   

 Із чого виготовляють посуд? 

 Яким посудом користується твоя 

родина? 

 Яким столовим посудом 

користуються у вашій сім’ї? 

 Для чого вигадали столові 

прибори? 

 Для чого потрібні серветки? 

 Які правила  сервирування столу ви знаєте? 

 Далі вчитель пропонує учням об’єднатися в групи, зайняти місця за 

партами, на килимку... Взяти конструктор LEGO SYSTEM. За допомогою 

конструктора зобразити правильно сервірований стіл. Після чого учні 

складають правила поведінки за столом і обговорюють зі своїми  товаришами. 

 

Варіанти розширення/додаткові завдання: 

 1. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість голосних букв  у словах: 

сервіз,серветка,сервірування. 

 2. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість приголосних  звуків у 

словах: сервіз,серветка,посуд.  

 3. Показати цеглинками LEGO DUPLO кількість складів у словах: 

правила  сервірування столу. 

 

 
Ситник І.М.,  

учитель початкових класів комунальної 

установи Сумської загальноосвітньої  школи               

І-ІІІ ступенів №27, м.Суми, Сумської області 

 

Орієнтовнедослідницьке / проблемнезапитання: 

Як я можу вплинути на своє майбутнє? 

Назва вправи: «Ким працюють мої батьки» 

Діти вчаться: працювати в групі, розрізняти деталі за формою, кольором; 

розвивати дрібну моторику рук; формувати сенсорні основи сприйняття; 

розвивати візуальну пам’ять; удосконалювати вміння розповідати, складати 

правила. 

Основні завдання: 

1. Збагатити і закріпити знання учнів про різноманітні професії.. 

2. Розвивати пізнавальний інтерес до світу професій.  

3. Поглибити уявлення учнів про різноманітність професій, про важливість 

значення кожної з них. 

4. Збагачувати словниковий запас. 

5. Розвивати дрібну моторику рук.  

6. Формувати сенсорні основи сприймання. 
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7. Виховувати наполегливість під час виконання завдання. 

8. Виховувати бажання допомагати рідним. 

9. Виховувати бажання конструювати з LEGO. 

Обладнання: цеглинки LEGO DUPLO, LEGO  SYSTEM, зображення 

представників різних професій, фотографії «людина», «машина», «дерево». 

Ключові слова:  професія, спеціальність, фахівець, професіонал, ремесло. 

Опис вправи: 

 Спочатку вчитель пропонує дітям стати в ранкове коло і взяти  цеглинки 

LEGO DUPLO  зеленого і червоного кольорів. Вчитель звертається до дітей. 

Зараз я прочитаю вам загадки, а ви повинні їх відгадати, якщо у ваших 

батьків професія збігається з відгадкою підніміть цеглинку зеленого кольору, 

якщо ні – червоного. 

 Ще всі навколо міцно сплять, Аби духмяним калачем 

А він вже встати встиг,   Ти смакувати зміг. (Пекар.) 

 

● Тобі задачі заважкі –  Зчепились в класі хлопчаки – 

Терпляче пояснив.    Він їх розборонив. (Вчитель.) 

 

● Гроші витрачає вміло:   Лік грошам він добре знає, 

Він вкладає їх у діло.   Їх на вітер не пускає (Бізнесмен.) 

 

● Хто, як квочка із курчатами, 

В дитсадку щодня з малятами? 

Хто їх пильно доглядає, 

Няньчить, пестить, розважає, 

Вчить співати й малювати, 

Рахувати і читати? (Вихователька.) 

 

● Він такий же, як і ми,   Нині – вчителя у школі, 

Непомітний між людьми.   Завтра буде інша роль – 

А в театрі грає ролі:   То бідняк він, то король. (Актор.) 

 

● Хто в лікарні по палаті   Хто людей з біди рятує, 

Ходить в білому халаті?   Хто хвороби всі лікує? (Лікар.) 

 

● В літню пору, в час осінній,  Косять, жнуть вони і сіють, 

Навесні – в гарячий час –   Орють лан у котрий раз. 

 (Хлібороби.) 

Запитання до дітей 

 Хто з вас був на роботі у своїх батьків?   

 У чому полягає важливість їх праці для нашої держави? 

 Хто б хотів обрати професію своїх батьків? Чому?? 

 Що для цього потрібно? 
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 Далі вчитель пропонує учням об’єднатися в групи, зайняти місця за 

партами. Взяти конструктор LEGO SYSTEM. За допомогою конструктора 

зібрати слово «професія» і дібрати до кожної букви прикметники. Які 

називають якості справжнього професіонала. 

Вправа «Криголам» 

П - працьовитий. 

Р – рішучий. 

О – організований. 

Ф – фаховий. 

Е –енергійний. 

С – старанний. 

І – ініціативний. 

Я – якісний. 

Варіанти розширення/додаткові завдання: 

Робота в групах. 

Вчитель пропонує учням сісти за парти відповідно до малюнків, що 

лежить перед кожним з них («людина», «машина», «дерево»). 

Завдання: 

1 група – дібрати назви професій, пов’язані з обслуговуванням людей 

(лікар, перукар, кухар, вчитель, продавець).  

2 група – підібрати професії, пов’язані з технікою (тракторист, машиніст, 

пілот, капітан). 

3 група – професії пов’язані з природою (фермер, лісник, садівник, 

ветеринар). 

Скласти з LEGO SYSTEM предмети, пов’язані з даною професією. 

Довести необхідність цього предмета. 

В кінці уроку утворюємо «Коло бажань», використовуючи іграшку-

сердечко» з написом «Як я виросту, я хочу стати …, тому що …» 

 

 
Ситник І.М.,  

учитель початкових класів комунальної 

установи Сумської загальноосвітньої  школи               

І-ІІІ ступенів №27, м.Суми, Сумської області 

 

Орієнтовне дослідницьке / проблемнезапитання: 

Чи можуть від людини залежати зміни у природі. 

Назва вправи: «Помічники природи» 

Діти вчаться: діти вчаться описувати зміни в природі, розрізняти деталі за 

формою, кольором; розвивати дрібну моторику рук; формувати сенсорні 

основи сприйняття; розвивати візуальну пам’ять; удосконалювати вміння 

розповідати, складати правила сортування сміття. 

Основні завдання: 

1. Закріпити знання про весняні зміни в природі . 

2. Вчити учнів складати  правила сортування сміття .  
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3. Закріплювати вміння ділити слова на склади, виділяти приголосні та 

голосні звуки в словах. 

4. Розвивати дрібну моторику рук.  

5. Формувати сенсорні основи сприймання. 

6. Виховувати наполегливість під час виконання завдання. 

7. Виховувати бажання допомагати рідним. 

8. Виховувати бажання конструювати з LEGO. 

Обладнання: цеглинки LEGO DUPLO, LEGO SYSTEM, фотографії сміттєвих 

різнокольорових контейнерів, зображення сміттєвих відходів. 

Ключові слова:  смітник, сміття, сміттєві контейнери, правила сортування 

сміття. 

Опис вправи: 

 Спочатку вчитель пропонує дітям стати в ранкове коло і взяти  цеглинки 

LEGO DUPLO певних  кольорів (червоний, синій, жовтий, зелений).   

Бесіда про весну: 

- Яка зараз пора року? 

- Чи подобається вам весна і чим саме? 

- Назвіть весняні місяці. 

- Який зараз місяць надворі? Чому він має таку назву? 

Загадка про Сонце: 

Все від нього навкруги   – Виглянь у віконце! 

Набирається снаги.    Всім воно життя дає, 

Тільки ранок настає    Променисте… (Сонце) 

– Чому стало тепліше навесні?  

– Хто хоче розповісти підніміть жовту цеглинку.  

Загадка про рослини: 

« Навесні веселить, влітку холодить, восени годує, взимку гріє.» 

« На літо одягається, а на зиму одежі цурається.» (Дерево) 

- Чому з′явилось так багато зелені? 

- Підніміть зелену цеглинку. 

Загадка про воду: 

З небокраю, з-за діброви   Принесли водиці жбан, 

Вийшли кралі чорноброві:   Полили зелений лан. 

        (Дощові хмари) 

- Підніміть синю цеглинку. 

Загадка про тварин: 

Давно відомий він тобі:    Що в пісні тій – ніхто не зна, 

Коли на сонечку дрімає,    І ми про це тут не напишем. 

Він колискову сам собі   Ми тільки знаєм, що вона 

Під ніс тихесенько співає.    Не до вподоби мишам! (Кіт) 

 

У дворі не ловить ґав,    Кицю Мурку захищає, 

Каже грізно: «Гав-гав-гав!»    Бачить з буди двір увесь… 

Пильно дім охороняє,     Хто це, дітки? Звісно,… (Пес) 
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- Підніміть червону цеглинку. 

Утворилося 4 групи. 

- Кожна група, із своїх цеглинок, складає відгадку до загадки. 

 

Запитання до дітей 

  Як поводитися навесні в природі?  

 Чому потрібно берегти природу? 

 А чи всі бережно ставляться до природи? 

 Порівняйте два зображення? Чим вони відрізняються? 

 Звідки виникли купи сміття? 

 Запропонуйте, які заходи треба вжити, щоб сміття зникло? 

Далі вчитель пропонує дітям скласти з цеглинок LEGO DUPLO сміттєві 

контейнери, використовуючи ті кольори, з якими працювала група та визначити 

ймовірне призначення  такого контейнера. 

Вчитель демонструє  фотографію шкільних контейнерів для сортування 

сміття. Пояснює значення кольорів контейнерів. позначок на них. Діти 

оцінюють свою практичну діяльність. 
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