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важливість формування логічних операцій, обчислення та вимірювання, логічні уміння, які 
складають основу виконання цих операцій з допомогою спостереження в природі. Природа 
відіграє важливу роль в становленні особистості дитини, її уважності, зацікавленості, 
допитливості, відповідальності за оточуюче середовище. Ознайомлення дітей з навколишнім 
світом реалізується впродовж дошкільного дитинства в іграх, на заняттях, екскурсіях, 
прогулянках. 
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ВИКОРИСТАННЯ КОНСТРУКТОРА LEGO В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  

LEGO – одна з найвідоміших і поширених нині педагогічних систем, яка широко 
використовує тривимірні моделі реального світу в предметно-ігровому середовищі в процесі 
навчання та розвитку дитини дошкільного віку [5]. LEGO – конструювання, сприяє 
активному розвитку дітей дошкільного віку і підвищення якості дошкільної освіти. З 
використанням LEGO кожна дитина незалежно від її віку має можливість показати свою 
фантазію, насолоджуватися можливістю жити у власному рукотворному світі.  

Конструктор LEGO – це не лише яскрава іграшка, а цілий методичний комплекс, що 
відкриває педагогам та батькам широкі можливості для його використання в освітньому 
процесі. Конструктори LEGO на сьогоднішній день є незамінним матеріалом для занять у 
закладах дошкільної освіти. Саме такий конструктор широко впроваджується в зарубіжних 
та вітчизняних освітніх та спеціальних  (корекційних) установах.  

Даний конструктор LEGO в перекладі з данської – «розумна гра», а найголовніше, що 
це яскравий, барвистий, поліфункціональний матеріал, який має великі можливості для 
пошукової діяльності дітей [3]. 

Для вихователів закладів дошкільної освіти використання LEGO - конструктора є 
чудовим засобом для всебічного розвитку дітей дошкільного віку, що забезпечує інтеграцію 
різних видів діяльності. 

 За допомогою конструктора LEGO вирішуються завдання освітньої діяльності за 
наступними напрямками: 

 розвиток дрібної моторики рук, стимулюючи в майбутньому загальний мовленнєвий
розвиток і розумові здібності; 

 навчання правильному і швидкому орієнтуванню в просторі;
 отримання математичних знань про рахунок, форму, пропорції;
 розширення уявлень дітей про навколишній світ, архітектуру, транспорт;
 розвиток уваги, пам'яті, мислення, здатності зосереджуватися;
 оволодіння умінням подумки розділити предмет на складові частини і зібрати з

частин ціле; 
 навчання спілкуванню один з одним, повага до праці інших.
Конструктор LEGO має переваги в порівнянні з іншими конструкторами:

різноманітність деталей; своєрідність кріплень; деталі міцні, легкі, яскраві, привертають 
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увагу дітей; свобода у виборі матеріалу, сюжету, оригінального використання деталей; 
розвиток мовлення, що особливо актуально для дітей з її порушеннями [2]. 

Конструкції з LEGO є гарним матеріалом для театралізованих ігор, в яких ігрові дії 
обумовлені сюжетом і зміст обраного літературного твору, казки також є елементи творчості. 

LEGO – конструювання успішно інтегрується з усіма освітніми лініями розвитку 
дитини, тому можна використовувати на кожному занятті в закладах дошкільної освіти.  

Наприклад: на заняттях з розвитку мовлення конструктор допоможе створити кумедних 
персонажів, з якими можна обігравати життєві ситуації, придумати захопливі історії. Педагог 
може запропонувати дітям розповісти, який у персонажа характер, звички, побудувати їхні 
помешкання. 

Можна придумати незвичайну історію про жабок. Де ж взяти персонажі і взагалі як 
передбачити всі нестандартні відповіді та побажання дітей? Насправді це зробити дуже 
просто: разом з малятами зробити жабок з конструктора, потім можна побудувати хатинки, 
де жабки житимуть, галявину, де вони зустрічатимуться. Усі конструкції можна об’єднати. 

Заняття з математики конструктор допоможе перетворити на захопливу казку: хоч 
педагог розповідатиме одну й ту саму казку, але побудована конструкція у кожного  може 
бути своя. Дітям не подобається створювати конструкції за зразком, малята прагнуть зробити 
свою машинку, будиночок,  тваринку  тощо, тому й усілякими способами добудовують 
стандартну конструкцію, а потім, показуючи батькам, підкреслюють що їх конструкція 
відрізняється від інших [4]. 

На заняттях з  дітьми молодшого дошкільного віку варто  використовувати 
конструктори LEGO – Duplo. Діти конструюють за показом педагога, навчаються діяти за 
аналогією, будувати нескладні елементи навколо конструкції.  

Діти створюють конструкції, якими можна грати (це фактично модель реальних 
об’єктів), і саме сюжетно-рольова гра допомагає закріпити знання дітям, навчити 
досліджувати предмети довкілля, діяти з ними. Діти  програють ситуації, які можуть 
трапитися з ними в реальному житті, навчають правильно діяти у них, прогнозувати наслідки 
своїх дій. Наприклад, сконструювавши дитячий майданчик розповідаємо дітям правила 
безпечної поведінки на ньому, показуємо наслідки небезпечної поведінки. 

 Отже, дошкільний вік - початковий етап становлення особистості. У цей період 
закладається: розвиток здібностей до конструювання який активізує розумові процеси 
дитини, народжує інтерес до творчого вирішення завдань, винахідливості і самостійності, 
ініціативності, прагнення до пошуку нового й оригінального. Творча  діяльність завжди 
приваблива для дитини і змушує її думати, оскільки пов'язана зі створенням чогось нового, 
відкриттям нового знання або своїх нових можливостей. 

LEGO - конструювання, як і інші види діяльності сприяє розвитку не тільки дрібної 
моторики, а й розвитку мовної активності у дітей дошкільного віку. Особливість 
конструктивної діяльності полягає в тому, що вона, як і гра, відповідає інтересам і потребам 
дітей. Вона дає можливість діяти з геометричними тілами, на практиці пізнавати їх колір, 
форму, величину, засвоювати правильні назви деталей, удосконалювати сприйняття 
просторових відносин. Ігрова форма занять сприяє розвитку у дітей пізнавального інтересу, 
дозволяє вберегти від зайвого дидактизму, стомлення, активізує часту зміну позицій [1]. 

Працюючи з конструктором, можна будувати моделі і при цьому навчатися, граючи і 
отримуючи задоволення. Коли придумуєш моделі сам, відчуваєш себе професійним 
інженером, механіком, будівельником або великим конструктором. І це здорово! Це дає 
повну свободу дій. Робота є жвавою і цікавою і відкриває абсолютно нові перспективи, де 
немає меж фантазії. 

LEGO допомагає дітям втілювати в життя свої задумки, будувати і фантазувати, 
захоплено працювати і бачити кінцевий результат своєї роботи. 
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Наявність свідомої дисципліни в учня є однією з умов успішного здійснення освітнього 
процесу. У контексті впровадження в нашій країні інклюзивної освіти, у тому числі, і для 
дітей з особливими освітніми потребами, зокрема, дітей з аутичними розладами, питання 
формування свідомої дисципліни в цієї категорії дітей набуває ще більшої важливості. Це 
пояснюється тим, що в умовах інклюзії дитина з особливими освітніми потребами, яка має 
низку психічних, когнітивних і мовленнєвих розладів, потрапляє до середовища однолітків, 
які означених вад не мають, та разом із ними повинна включитися в освітній процес у 
закладі, що має певну структуру, організацію, регламент роботи [1]. 

Дитина, якій ми надаємо психолого-педагогічний супровід у ході освітнього процесу, 
це мій молодший брат Ілля, який має діагноз «Атиповий аутизм».  

У ході формування свідомої дисципліни нами враховано її структуру, зокрема, такі 
складники:  

– установлення часового регламенту проведення занять у закладі освіти;
– дотримання правил поведінки під час проведення занять, на перерві і в

позанавчальний час; 
– необхідність виконання учбових завдань на уроках і вдома.
Формування правил виконання кожного з цих складників вимагає певних

особливостей. Однією з таких характерних особливостей, що стосується психічного стану 
аутичної дитини, є схильність до дотримання певних схем і послідовностей дій при 
виконанні різних операцій або соціально-побутових функцій. Нами враховано цю характерну 
особливість при створенні усталеного поведінкового комплексу, який реалізовується в ході 
освітнього процесу.  

Разом із тим, необхідно подолати труднощі, які виникають на початковому етапі 
психолого-педагогічного супроводу аутичної дитини, коли потрібно створити для неї 
прецедент виконання нових дій. Ці труднощі зумовлені небажанням або нерозумінням і, як 
наслідок, відмовою аутичної дитини виконувати нові, незвичні для неї дії, брати участь у 
незнайомих процесах [3]. 

З метою допомоги аутичній дитині у сприйнятті нового для неї виду діяльності, ми 
заздалегідь стимулюємо позитивне ставлення до школи і шкільного навчання. Для цього 
застосовуємо демонстрацію на комп’ютері коротких сюжетів про школу і шкільне життя, 
супроводжуючи їх коментарями, що вчитися у школі дуже добре і цікаво, що всі діти йдуть 
до школи, щоб отримувати корисну, життєво необхідну інформацію. Зустрічаючи на вулиці 
учнів початкових класів, привертаємо увагу хлопчика до тих, хто мали веселий усміхнений 
вигляд і наголошуємо, що вони йдуть зі школи, де їм було добре і цікаво. 

Велику допомогу маємо від того, що Ілля вже раніше отримав досвід відвідування 
закладу дошкільної освіти, до якого потрібно було приходити щоранку п’ять днів на 
тиждень. Там регулярно проводяться заняття з дітьми, та час від часу потрібно виконувати 
вдома деякі завдання. Отже, необхідно перевести цей досвід у формат шкільного навчання, 
таким чином забезпечуючи безперервність процесу інклюзії. 


