МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ
УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ «ГРАНІ» ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

«СТРУКТУРА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ
ГУРТКА
«Лего-конструювання»

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

Підготував:
керівник гуртка «Лего-конструювання»

м.Запоріжжя, 2020 рік

Масагутов М.А.

2

ЗМІСТ
Вступ
І. Теоретична частина
1. Історія розвитку «LEGO»
2. Теоретичні відомості
3. Послідовність викладання матеріалу
ІІ. Практична частина
1.Практична гра: «Доброго дня»
2.Підготовка деталей
3. Побудова моделі за темою заняття
4. Практикум «Політ фантазії»
Висновки
Список використаних джерел

3
5
5
6
6
8
8
8
9
11
15
16

3

ВСТУП
У гуртку «Лего-конструювання» дитині доводиться розв’язувати цілу низку
практичних проблем — як будувати, чому так, а не інакше, у якій послідовності
виконувати завдання тощо. При розв’язанні цих проблем у дитини формуються
початкові уявлення про простір, про мінливість просторових відносин, про
переміщення, що спричиняють зміни в розташуванні об’єктів тощо.
Дитина вчиться сприймати і відтворювати просторові співвідношення між
предметами та частинами предметів. При виконанні конструкторських завдань у
дітей виникає потреба в орієнтуванні на форму та величину предметів, тобто
формується специфічне уявлення про простір. Це дуже важливо, адже недостатність
просторових уявлень може призвести у майбутньому до значних труднощів дитини
у життєдіяльності, зокрема у вивченні математики, фізики, географії та інших
предметів, що потребують уміння орієнтуватись у просторі.
Дуже важливим є позитивний вплив конструювання на оволодіння
загальними способами дій у різних видах діяльності, зокрема на розвиток і
вдосконалення зорово-моторної координації.
Діти вчяться планувати свою діяльність для досягнення певної мети, діяти
двома руками під контролем зору, виконувати завдання до кінця, долаючи труднощі
різного характеру, оволодіваючи прийомами виконання практичної діяльності.
Навички, отримані на заняттях з конструювання, сприяють моральному вихованню
дітей. Вони вчяться поважати дорослих та товаришів, ділитися матеріалами,
допомагати один одному, вирішувати проблемну ситуацію спільними зусиллями.
Усе це свідчить про величезні потенційні розвивальні можливості конструктивної
діяльності.
Навчання конструюванню сприяє розширенню словника, збагаченню дитячого
мовлення. Виконуючи конструкторські дії, аналізуючи об’єкти, плануючи свою
діяльність чи підсумовуючи її, дитина засвоює потрібні слова та тренується у
правильному їх вживанні.
На заняттях діти ознайомлюються з трьома правилами: споруда має бути
міцною, зручною і красивою. Просто граючись, діти не лише отримують нові
знання, але і створюють цікаві іграшки для себе та друзів.
Саме сказане вище свідчить про актуальність обраної теми.
Метою методичної розробки є: у вигляді різних практик конструювання,
теоретичних відомостей, ігор, обговорень, поетапне формування знань і навичок
діяльності гуртка "Лего-конструювання".
Основні завдання:
- Забезпечити формування навчально-пізнавальної компетентності, зміст якої
полягає у розвитку базових знань з основ математики, фізики, механіки; навчати
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основним прийомам та способам конструювання різних моделей з деталей
конструктора Лего; збагачувати активний словник та формувати навички зв’язного
мовлення, вербального та невербального спілкування; формувати у дітей цілісну
систему уявлень про навколишній світ (про світ людей, природи, речей);
- Забезпечити формування практичної компетентності, зміст якої полягає у
створенні загальних вмінь - виконувати завдання відповідно до поставленої мети;
планувати діяльність; аналізувати та оцінювати її результат;
- Забезпечити формування творчої компетентності; зміст якої полягає у
створюванні умов для активного розвитку всіх психічних процесів, зокрема
конструкторського мислення; репродуктивної та творчої уяви; образної, рухової та
словесно-логічної пам’яті; розвивати дрібну моторику, формувати зорову
координацію рухів, правильну поставу;
- Забезпечити формування соціальної компетентності, формувати моральноетичні цінності; виховувати такі базові якості особистості, як самостійність,
цілеспрямованість, наполегливість, креативність; доводити розпочату роботу до
кінця, працювати поряд та разом з дорослими і однолітками.
Поряд з груповими, колективними формами роботи проводиться
індивідуальна робота з учнями, в тому числі при підготовці до змагань та інших
масових заходів. Створюються умови для диференціації та індивідуалізації навчання
відповідно до творчих здібностей, обдарованості, віку.

.
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І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
1. Історія розвитку «LEGO»
Компанія LEGO Group була заснована в 1932 році. Її засновником став данець
Оле Кірк Крістіансен, що був у той час бригадиром команди платників і столярів.
Завдання, яке стояло перед працівниками компанії (спочатку вона складалася всього
з 7 чоловік), - створити іграшки, що розвивають уяву, винахідливість і творчі
здібності дитини. У 1947 році компанія розширила виробництво і почала випуск
пластикових іграшок. Починаючи з моменту своєї появи в 1949 році, елементи
LEGO у всіх своїх варіантах залишаються сумісні один з одним. Так, елементи,
створені в 1958 році, як і раніше з'єднуються з елементами, випущеними зараз,
незважаючи на радикальні зміни в дизайні і формі елементів за ці роки.
Визначні дати:
1949 - поява пластмасових замикаються кубиків. Розміри їх вивірені таким
чином, що кубики можна надійно з'єднувати між собою не тільки зверху, але і з
боків.
1954 - в Данії офіційно зареєстрована торгова марка «LEGO».
1961 - автомобілі тепер також збираються з кубиків - раніше до наборів
додавалися звичайні масштабні моделі, а з кубиків можна було будувати лише
будівлі.
1961 - виробництвом і продажем наборів LEGO в Північній Америці за
ліцензією займається фірма Samsonite [en] (нині відомий виробник багажних сумок і
валіз). Співпраця тривало до 1988 року.
1962 - з'являються кубики мінімальної висоти, рівні 1/3 від базового.
1963 - вперше до наборів додається інструкція по збірці.
1968 - 7 липня Біллунді відкривається перший парк відпочинку і розваг
Legoland.
1969 - представлений новий вдвічі більший типорозмір LEGO Duplo [en].
1970 - чисельність співробітників компанії досягла тисячі осіб.
1973 - логотип компанії змінюється на сучасний - білий напис в червоному
квадраті.
1978 - з'являються класичні для LEGO фігурки чоловічків з особами (легочоловічки), рухливими головою, руками і ногами.
Рік випуску 1996 - запущений сайт lego.com.
2000 - Британська асоціація продавців іграшок назвала цеглинка LEGO
найбільш значимою іграшкою XX століття.
2011 - компанія LEGO посіла п'яте місце за результатами опитування 48 тис.
Людей з 15 найважливіших світових регіонів по довірі до компанії.
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2013 - перехід нумерації наборів LEGO на п'ятизначний нумерацію (до цього 5
цифр в номері набору означало високу ціну і розмір набору).
2017 - в Біллунн побудований загальнодоступний центр досліджень і розваг
Lego House площею понад 12 тис.кв.м: в розпорядженні відвідувачів понад 25 млн
елементів LEGO всіх тематик від найпростіших до роботів і кіно.
З 1991 року, з початком ери комп'ютерних відеоігор, компанія LEGO 11 років
зазнавала збитків, виправивши це положення тільки з виходом нових роботизованих
наборів.
2. Теоретичні відомості:
Основою наборів є цеглинка LEGO - деталь, що представляє собою
порожнистий пластмасовий блок, що з'єднується з іншими такими ж цеглинками на
шипах. У набори також входить безліч інших деталей: фігурки людей і тварин,
колеса і так далі. Існують набори, в які входять електродвигуни, різного роду
датчики і навіть мікроконтролери. Набори дозволяють збирати моделі автомобілів,
літаків, поїздів, кораблів, будинків, роботів. LEGO втілює ідею модульності, наочно
демонструє дітям те, як можна вирішувати деякі технічні проблеми, а також
прищеплює навички складання, розбирання і ремонту техніки.
3 . Послідовність викладання матеріалу

Ознайомлення з цеглинками конструктора типу Лего; кольорами: синім,
жовтим, червоним, зеленим, чорним, білим; геометричними фігурами:
прямокутником, квадратом, кругом, трикутником. Ознайомити учнів з правилами
техніки безпеки, видами конструктора, професією «конструктор».

Формування в учнів прагнення до отримання якісного результату.
Формувати навички роботи в команді: розподіл між собою обов'язків, освоєння
культури та етики спілкування. Познайомитися
з основними деталями
конструктора, вивчити назви елементів конструктора Лего, навчитися знаходити
потрібні деталі.

Формування уявлення про довжину, ширину та висоту, навички
орієнтування у просторі. Ознайомлення з будівельними професіями.

Навчання конструювати стежини, вежі, сходи, паркан та огорожу з
цеглин Лего за показом педагога та з допомогою схем.

Формувати уявлення про свійських тварин, сад, город та ліс. Ознайомити
дітей з сільськогосподарськими професіями: агроном, зоотехнік, ветлікар.

Навчання конструювати сільський будинок із конструктора за малюнком;
дерева, кущі, пліт та міст, – за зразком; хлів для свійських тварин, ясла для
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годування диких тварин – за показом педагога.

Ознайомлення з автомобільним, авіаційним та залізничним видами
транспорту, їх особливостями та призначенням. Ознайомити з професією льотчика
та машиніста.

Навчання конструювати літак за зразком; автомобільну дорогу та авто,
залізницю та потяг - за малюнком.

Поняття про інтер’єр. Ознайомлення з професіями дизайнера інтер’єру та
архітектора, тесляра, столяра. Формувати уявлення про житловий будинок та
призначення його кімнат.

Навчання конструювати житловий будинок з різними приміщеннями
(вітальні, спальної кімнати, кухні, ванної кімнати, туалету) з конструктора за
малюнком; меблів (стільця, стола, ліжка, дивану, крісла, шафи) за зразком та
показом педагога.

Формувати уявлення про місто та його інфраструктуру: служби швидкого
реагування, їх символіку та призначення; місця відпочинку та дозвілля; міський
транспорт.

Навчання конструювати пожежну частину, лікарню, та міліцейський
відділок за картинкою; цирку, зоопарку, кафе, театру, парку атракціонів,
одноповерхового житлового будинку та міського автомобільного транспорту.
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ІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
1.Практична гра: « Доброго дня »
Заняття починається з того, що керівник гуртка з учнями починає грати в гру
"Доброго дня". Суть гри полягає в тому, що кожен гуртківець, по черзі розповідає
найцікавіші події, які з ним відбулися між заняттями, коротку історію. Іншим учням
можна ставити питання.
В такому порядку заняття у дітей швидко формуються комунікативні
навички, вміння правильно і гарно формулювати свої думки, створюється приємна
атсмосфера вже для конструювання та творчості.

2.Підготовка деталей
Після спілкування, починається підготовка конкретних деталей для
конструювання моделі в залежності від теми заняття.
Керівник гуртка називає учням кількість потрібних деталей, геометричні
форми, необхідні кольори. Гуртківці знаходять і готують потрібні деталі для
побудови моделі.
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3.Побудова моделі за темою заняття
Після того як всі деталі підготовлені, за допомогою керівника за схемами учні
починають збирати моделі.
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Якщо тема пов'язана з інтер’єром , учні вчяться конструювати житловий
будинок з різними приміщеннями (вітальні, спальної кімнати, кухні, ванної кімнати,
туалету) з конструктора за малюнком; меблів (стільця, стола, ліжка, дивану, крісла,
шафи) за зразком та показом педагога.
Якщо тема пов'язана з автомобільними, авіаційними та залізничними видами
транспорту, тоді учні знайомляться з професіями льотчика та машиніста їх
особливостями та призначеннями. Навчаються конструювати літак за зразком;
автомобільну дорогу та авто, залізницю та потяг - за малюнком, під наглядом
керівника.
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4.Практикум «Політ фантазії»
Після того, як основні моделі по темі заняття були зібрані і розібрані, учням
дається можливість включити фантазію і створити модель на свій розсуд. Але перед
тим, як почати будувати, дитина пояснює, чому він вирішив конструювати саме цю
модель.
Саме в цій частині заняття у дітей відкривається повний потенціал і фантазія.
Крім того, свою фантазію вони реалізують на практиці конструювання, так як вже
володіють навичками.
Фантазія у дітей дуже багата. Учні будують: басейни зі своєю свласною
арітектурою,аеропорти з унікальними ангарами і терміналами, житлові будинки з
незвичайними гаражами та дворами, телевізійні вежі, автомобілі. Відкриваються всі
грані мислення, творчості, кмітливості і т.ін.
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ВИСНОВКИ
Дуже важливим є позитивний вплив конструювання на оволодіння загальними
способами дій у різних видах діяльності, зокрема на розвиток і вдосконалення
зорово-моторної координації.
В ході такої методики проведення заняття, а саме, змінюючи методи
закріплення нового матеріалу під час одного заняття - бачимо наглядно позитивний
результат проведеної роботи. Учні набувають крім знань і навичок конструювання,
ще й вміння лаконічно висловлювати свої думки, чітко відповідати на питання.
Дуже швидко росте комунікативна майстерність.
Діти вчяться планувати свою діяльність для досягнення певної мети, діяти
двома руками під контролем зору, виконувати завдання до кінця, долаючи труднощі
різного характеру, оволодіваючи прийомами виконання практичної діяльності.
Навички, отримані на заняттях з конструювання, сприяють моральному вихованню
дітей. Вони вчяться поважати дорослих та товаришів, ділитися матеріалами,
допомагати один одному, вирішувати проблемну ситуацію спільними зусиллями.
Усе це свідчить про величезні потенційні розвивальні можливості конструктивної
діяльності.
Навчання конструюванню сприяє розширенню словника, збагаченню дитячого
мовлення. Виконуючи конструкторські дії, аналізуючи об’єкти, плануючи свою
діяльність чи підсумовуючи її, дитина засвоює потрібні слова та тренується у
правильному їх вживанні.
У вихованців мають сформуватися компетентності:
Навчально-пізнавальна компетентність щодо уявлень про будову тіла тварин,
різних за призначенням будівель, транспорту, а також на встановлення стійких
зв’язків уявлень дитини з реальними об’єктами і їх пласкими зображеннями,
схемами; відтворювання просторового співвідношення між предметами та
частинами предметів що спричиняють зміни в розташуванні об’єктів; засвоєння
потрібних слів та правильне їх вживання;
Практична компетентність щодо вміння виконувати завдання відповідно до
поставленої мети, планування своєї діяльності; вміння аналізувати та оцінювати
результати своєї діяльності;
Творча компетентність щодо конструкторського мислення; репродуктивної та
творчої уяви; образної, рухової та словесно-логічної пам’яті, дрібної моторики,
зорової координації рухів, правильної постави тощо;
Соціальна компетентність щодо морально-етичних цінностей дитини;
виховування таких якостей особистості як: самостійність, цілеспрямованість,
наполегливість, креативність; доведення розпочатої роботи до кінця; навички
працювати разом з дорослими та однолітками.
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