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ПЛАН – КОНСПЕКТ ЗАНЯТТЯ 

 

Тема заняття: «Доісторична рептилія - динозавр». 

 

Мета заняття: 

 

навчальна:  

- формувати уявлення о динозаврах – доісторичних істот; 

- познайомити з основними прийомами та способами конструювання 

об'ємної моделі динозавра з деталей конструктора Лего; 

- продовжувати знайомити з елементами конструктора, 

- виконувати завдання відповідно до поставленої мети; 

- планувати діяльність; 

- закріпити знання алгоритму роботи. 

виховна:  

- інтерес до конструювання різних моделей з деталей конструктора Лего; 

- виховувати дружність, товариськість, емоційно-позитивне ставлення до 

пізнавальної діяльності; 

- самостійність, зосередженість, посидючість. 

розвивальна:  

- розвиток образного й елементів наочно-схематичного мислення, 

- формувати просторові уявлення; 

- конструктивне мислення, уяву, художній смак. 

соціальна: 

- формування кращих особистісних рис - відповідальність, чесність, 

працелюбність; 

- ціннісного ставлення до себе та інших. 

 

Завдання заняття 

 

Методи: 

словесні - бесіда, пояснення, інструктаж; 

наочні - демонстрація зразків; 

практичні - практична робота. 

Рівні повідомлення навчального матеріалу: розповідь, демонстрація, пояснення. 

Методи виховання: емоційний вплив, стимулювання. 

Тип заняття: засвоєння нових знань на практиці. 

Форма заняття: індивідуальна. 
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Обладнання: 

матеріали: деталі конструктора ЛЕГО; 

зоровий ряд: зразки моделей динозавра з деталей конструктора Лего, 

технологічні карти «Конструювання об'ємної конструкції моделі динозавра з 

деталей конструктора Лего». 

Очікуваний результат: Самостійне конструювання об'ємної моделі динозавра з 

деталей конструктора Лего. 

 

Хід заняття 

 

I. Організаційний момент 

Привітання.  

Наявність необхідного для роботи.  

Порядок на робочих місцях. 

 

II. Актуалізація опорних знань 

- Ви звернули увагу, що щоразу при конструюванні моделей з 

конструктора Лего, ми використовували нові деталі конструктора. Пам'ятайте їхні 

назви? 

- Чим відрізняється конструювання об'ємних від плоских конструкцій, з 

деталей конструктора Лего? 

- Яка найскладніша об'ємна конструкція з деталей конструктора Лего була 

вами побудована? (охочі відповідають на запитання). 

- А ви конструювали доісторичних істот? 

 

III. Основна частина 

 Мотивація навчальної діяльності 

- Дивились мультфільми: «Діно мама»? Сподобався? 

- Мультфільми про динозаврів знімають, щоб показати найменшим дітям, 

хто ці істоти насправді. Важко уявити, що 230 мільйонів років тому на нашій 

планеті жили жахливі й небезпечні гіганти – динозаври. 

- Який вигляд мали ці доісторичні рептилії? 

- Чим харчувалися ці істоти? 

- Як виглядали яйця динозаврів? 

- Чому і коли вимерли динозаври? 

- Так багато питань та таємниць... 

- Історія динозаврів покрита сотнями таємниць та загадок. З кожним 

роком вчені роблять нові відкриття в галузі палеонтології, дивують світ знахідками 

та фактами про життя цих давніх істот. 
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- Зараз ви перенесетеся в далеке минуле, коли господарями планети були 

могутні та страшні динозаври. 

 Оголошення теми й мети заняття 

Динозаври – доісторичні істоти, що населяли нашу планету мільйони років 

тому. Ці рептилії домінували на Землі протягом трьох частин мезозойської ери (в 

юрському, тріасовому й крейдовому періодах). Динозаври існували на всіх 

континентах і відрізнялися досить великою різноманітністю видів. 

Тиранозавр, або "королівський ящір", - найбільший хижак, який жив близько 

68-65 млн років. У довжину він досягав 14 - 15 м, у висоту - до 5,6 метра, а важив 

цілих 5-7 тонн (це вага великого слона). Широкі щелепи з довгими гострими зубами 

довжиною до 20 сантиметрів., потужні, сильні задні та крихітні передні лапи та 

довгий хвіст – ось характерні ознаки цього знаменитого динозавра. Мозок 

середнього динозавра за розміром був як кокосовий горіх. Особливе місце займає 

динозавр Суперзавр – його вага перевищувала масу 10 слонів. 

Раніше вчені й гадки не мали, як народжувалися дитинчата цих доісторичних 

тварин. Відкриття стало сто років тому у Монголії(у пустелі Гобі) дослідник і 

професор Рой Чепмен Ендрюс знайшов гніздо динозаврів. Пізніше стали знаходити 

й інші гнізда, а також скам’янілі останки ембріонів. В одній кладці могло бути до 40 

яєць. 

Попри те, що на малюнках динозаврів зображують в самих різних кольорах, 

вченим невідомо який саме колір мала шкіра того чи іншого динозавра. Річ у тому, 

що збережена шкіра дуже велика знахідка для палеонтолога, але навіть вона не може 

дати інформацію про колір, через те, що він вицвів за такий проміжок часу. Скоріше 

всього динозаври володіли забарвленням характерним для певної місцевості, де 

вони проживали. Як відомо з відбитків на камені, багато з динозаврів мали пір’я. 

Напрошується цікавий висновок — птахи, які нас оточують, це близькі родичі 

динозаврів, так що ці стародавні тварини повністю не вимерли й продовжують нас 

оточувати у вигляді звичних нам страусів, курей, горобців. Не кажучи вже про 

крокодилів і ящірок, які також є своєрідними динозаврами. 

Динозаври є найбільшими та найважчими тваринами серед усіх, що населяли 

нашу планету. Ніхто точно не знає, яка була тривалість життя динозаврів. 

Масове вимирання не тільки динозаврів, але й інших тварин відбулося 65 

мільйонів років тому. Назавжди зникли багато видів наземних тварин, летючих 

ящерів, і величезних морських рептилій. Для пояснення причини цієї події 

розглядаються різні гіпотези. Найпопулярнішою теорією вважається падіння 

метеорита, після якого, імовірно, пішли цунамі, кислотні дощі й загальна зміна 

клімату. Деякі вчені припускають інші гіпотези — голод або сильне інфекційне 

захворювання. 



5 

 

Сучасним дітям дуже пощастило: у вас більше можливостей для подорожей у 

порівнянні з  попередніми поколіннями. З кожним роком у світі з'являється все 

більше і більше різних парків розваг, тематичних парків, дитячих центрів 

відпочинку та багато інших цікавих місць. Що може бути цікавішим, ніж 

відвідування парку, де всі історії про динозаврів стають реальністю? У нашому місті 

відкрився «ДиноПарк» на території «Дубового гаю, де представлені фігури тридцяти 

динозаврів у натуральну величину. Якщо наблизитися до них, вони починають 

гарчати з характерними жахливими звуками, крутити головами та хвостами, 

нагинатися. 

 

IV. Практична діяльність 

- Перевіримо, як ви уважно слухали інформацію про динозаврів. 

- Як називався найбільший хижак тієї епохи, у якого були величезні 

розміри та гострі зуби? (очікувана відповідь - тиранозавр). 

- Хто з вас вже конструював тиранозавра? 

- Конструкція динозавра була пласка чи об'ємна? 

- В якій послідовності ви конструювали модель тиранозавра? 

- Сьогодні ви познайомитеся з послідовністю конструювання об'ємної 

конструкції моделі динозавра хижака - тиранозавра з цеглин конструктора Лего. 

- При конструюванні моделі з деталей конструктора Лего; 

- Якими принципами будете керуватися? 

- по перше: споруда має бути міцною; 

- по-друге: зручною; 

- по-третє: красивою. 

Послідовність виконання роботи: 

1. Починаємо конструювання динозавра з нижніх кінцівок. 

Знадобиться, цеглинка 1*2 червоного кольору – дві деталі та пластина 2*4 

червоного кольору одна деталь. Ліворуч і праворуч кріпимо під пластиною 2*4 

червоного кольору з краю по ширині дві деталі цеглинки 1*2 червоного кольору. 

2. Готуємо, пластину 1*3 червоного кольору – дві деталі. Пластини 1*3 

червоного кольору – дві деталі, закріпляємо під цеглинками 1*2 червоного кольору 

– дві деталі, таким чином, щоб виступав уперед один шип цих деталей. 

3. Знадобиться, цеглинка 1*2 червоного кольору дві деталі. Ліворуч і праворуч 

кріпимо над пластиною з краю по ширині дві деталі - цеглинки 1*2 червоного 

кольору. 

4. Готуємо, зворотну цеглину для перекриття деталі 2*2\45 сірого кольору - 

одну деталь. Зворотну цеглину для перекриття деталі 2*2\45 сірого кольору одну 

деталь, кріпимо скошеною стороною назовні посередині між цеглинки 1*2 
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червоного кольору, таким чином, щоб були вільні два шипи пластини 2*4 червоного 

кольору. 

5. Готуємо ще одну деталь -  зворотну цеглину для перекриття деталі 2*2\45 

сірого кольору. Зворотну цеглину для перекриття деталі 2*2\45 сірого кольору, одну 

деталь, кріпимо поруч скошеною стороною назовні. 

6. Готуємо - цеглини для перекриття 2*4\45 червоного кольору, дві деталі. 

Кріпимо поруч дві деталі цеглинок для перекриття 2*4\45 червоного кольору, 

скошеною стороною назовні, щоб зверху утворився квадрат із шипів 2*2. 

7. Переходимо до другого етапу - конструювання передніх кінцівок динозавра. 

Готуємо цеглини зі з'єднувальним штифтом 1*1 червоного кольору, дві деталі. 

Цеглини зі з'єднувальним штифтом 1*1 червоного кольору, дві деталі кріпимо на 

виступаючі шипи зворотної цеглини для перекриття деталі 2*2\45 сірого кольору, 

щоб з'єднувальні штифти були направлені в сторону. 

8. Третій етап – конструювання хвоста динозавра. Готуємо закруглену цеглину 

1*6 червоного кольору, дві деталі. Закруглені цеглини 1*6 червоного кольору, дві 

деталі кріпимо поруч на виступаючі шипи зворотної цеглини для перекриття деталі 

2*2\45 сірого кольору. 

9. Знадобиться пластина 2*3 сірого кольору одна деталь та пластина з одним 

кульовим з'єднанням 1*2 сірого кольору одна деталь. На цеглини зі з'єднувальним 

штифтом 1*1 червоного кольору, дві деталі, кріпимо пластину з одним кульовим 

з'єднанням 1*2 сірого кольору, щоб кульове з'єднання виступало назовні, вперед. 

Поруч закріплюємо пластину 2*3 сірого кольору, одну деталь. 

10. Знадобиться пластина 2*4 червоного кольору, одна деталь. Закріпляємо 

зверху пластину 2*4 червоного кольору одна деталь. 

11. Четвертий етап – конструювання голови динозавра. Знадобиться: кутова 

пластина для перекриття 1*2\2*2\1*2 червоного кольору одна деталь та пластина зі 

з'єднувальним штифтом 1*2 сірого кольору – одна деталь. На кутову пластину для 

перекриття 1*2\2*2\1*2 червоного кольору кріпимо пластину зі з'єднувальним 

штифтом 1*2 сірого кольору, таким чином, щоб з'єднувальний штифт був 

спрямований назовні. 

12. Гострі зуби динозавра. Готуємо балку з поперечними отворами двох 

модульну білого кольору - дві деталі. На увігнуту частину кутової пластини для 

перекриття 1*2\2*2\1*2 червоного кольору кріпимо дві деталі балки з поперечними 

отворами двох модульні білого кольору. 

13. Готуємо цеглини з шипами з одного боку 1*1 червоного кольору, дві 

деталі. На пластину зі з'єднувальним штифтом 1*2 сірого кольору кріпимо поруч дві 

деталі цеглин з шипами з одного боку 1*1 червоного кольору, таким чином, щоб 

шипи, що виступають, були направлені в сторону. 
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14. Верхня щелепа динозавра. Готуємо закруглену цеглину 2*2*3 червоного 

кольору, одну деталь. На балки з поперечними отворами двох модульні дві деталі, 

кріпимо зверху закруглену цеглину 2*2*3 червоного кольору одну деталь поруч з 

двома деталями - цеглинами з шипами з одного боку 1*1 червоного кольору. 

15. Знадобиться - цеглини для перекриття 1*2*2\3 червоного кольору, дві 

деталі. Дві деталі цеглин для перекриття 1*2*2\3 червоного кольору кріпимо поруч 

скошеною стороною усередину, таким чином, щоб на закругленій цеглині 2*2*3 

червоного кольору - були вільні два шипи (носові отвори динозавра). 

16. Готуємо круглі плитки з оком 1*1 білого кольору – дві деталі. На 

виступаючи шипи деталі цеглини з шипами з одного боку 1*1 червоного кольору 

кріпимо з обох боків очі, круглі плитки з оком 1*1 білого кольору – дві деталі. 

17. Завершальний етап: кріпимо голову динозавра з'єднувальним штифтом 1*2 

пластини сірого кольору з частиною пластини, що виступають з одним кульовим 

з'єднанням 1*2 сірого кольору. 

18. Конструювання об'ємної моделі тиранозавра, або "королівського ящера" з 

деталей конструктора Лего завершено. 

Самостійна робота за технологічною картою «Конструювання об'ємної 

конструкції моделі динозавра - тиранозавра з деталей конструктора Лего». 

 

V. Підсумок заняття 

- Самостійна робота сьогодні досить була складною. Які виникали 

труднощі, чому? 

- У вихідні спробуєте з батьками або самостійно сконструювати летючого 

динозавра - птерозавра? Зробити кілька динозаврів та придумати історію юрського 

періоду. 

Бажаючи розповідають про побудовану конструкцію динозавра. Виставка 

робіт. 

Прибирання робочих місць (вихованці складають деталі конструктора Лего). 
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ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 

 

Конструювання об'ємної конструкції моделі динозавра з деталей конструктора 

Лего 

 

 

 

 

Знадобиться, цеглинка 1*2 

червоного кольору – дві деталі та  

пластина 2*4 червоного кольору 

одна деталь. 

 

Конструюємо нижні кінцівки 

динозавра. Ліворуч і праворуч кріпимо 

під пластиною 2*4 червоного кольору з 

краю по ширині дві деталі цеглинки 

1*2 червоного кольору. 

 

 

 

Готуємо, пластину 1*3 червоного 

кольору – дві деталі. 

 

Пластини 1*3 червоного кольору 

– дві деталі, закріплюємо під 

цеглинками 1*2 червоного кольору – 

дві деталі, таким чином, щоб виступав 

уперед один шип цих деталей. 

 

 

 

Знадобиться, цеглинка 1*2 

червоного кольору дві деталі. 
2x 

2x 

2x 1x 
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Ліворуч і праворуч кріпимо над 

пластиною з краю по ширині дві деталі 

- цеглинки 1*2 червоного кольору. 

 

 

 

 

Готуємо, зворотну цеглину для 

перекриття деталі 2*2\45 сірого 

кольору - одну деталь. 

 

 

Зворотну цеглину для перекриття 

деталі 2*2\45 сірого кольору одну 

деталь, кріпимо скошеною стороною 

назовні посередині між цеглинки 1*2 

червоного кольору, таким чином, щоб 

були вільні два шипи пластини 2*4 

червоного кольору. 

 

 

 

 

Готуємо ще одну деталь -  

зворотну цеглину для перекриття 

деталі 2*2\45 сірого кольору. 

 

 

 

Зворотну цеглину для перекриття 

деталі 2*2\45 сірого кольору, одну 

деталь, кріпимо поруч скошеною 

стороною назовні. 

1

x 

1x 
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Готуємо - цеглини для 

перекриття 2*4\45 червоного кольору, 

дві деталі. 

 

 

 

Кріпимо поруч дві деталі 

цеглинок для перекриття 2*4\45 

червоного кольору, скошеною 

стороною назовні, щоб зверху 

утворився квадрат із шипів 2*2. 

 

 

 

 

Готуємо цеглини зі 

з'єднувальним штифтом 1*1 червоного 

кольору, дві деталі. 

 

 

Переходимо до другого етапу - 

конструювання передніх кінцівок 

динозавра. Цеглини зі з'єднувальним 

штифтом 1*1 червоного кольору, дві 

деталі кріпимо на виступаючі шипи 

зворотної цеглини для перекриття 

деталі 2*2\45 сірого кольору, щоб 

з'єднувальні штифти були направлені в 

сторону. 

 

 

 

 

 

Готуємо закруглену цеглину 1*6 

червоного кольору, дві деталі. 
2x 

2x 

2x 
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Третій етап – конструювання 

хвоста динозавра. Закруглені цеглини 

1*6 червоного кольору, дві деталі 

кріпимо поруч на виступаючі шипи 

зворотної цеглини для перекриття 

деталі 2*2\45 сірого кольору. 

 

 

 

 

Знадобиться пластина 2*3 сірого 

кольору одна деталь та пластина з 

одним кульовим з'єднанням 1*2 сірого 

кольору одна деталь. 

 

На цеглини зі з'єднувальним 

штифтом 1*1 червоного кольору, дві 

деталі, кріпимо пластину з одним 

кульовим з'єднанням 1*2 сірого 

кольору, щоб кульове з'єднання 

виступало назовні, вперед. Поруч 

закріплюємо пластину 2*3 сірого 

кольору, одну деталь. 

 

 

 

 

Знадобиться пластина 2*4 

червоного кольору, одна деталь. 

 

 

 

 

 

Закріпляємо зверху пластину 2*4 

червоного кольору одна деталь. 

1x 

1

x 

1

x 
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Четвертий етап – конструювання 

голови динозавра. 

 

 
 

Знадобиться: кутова пластина 

для перекриття 1*2\2*2\1*2 червоного 

кольору одна деталь та пластина зі 

з'єднувальним штифтом 1*2 сірого 

кольору – одна деталь. 

 

На кутову пластину для 

перекриття 1*2\2*2\1*2 червоного 

кольору кріпимо пластину зі 

з'єднувальним штифтом 1*2 сірого 

кольору, таким чином, щоб 

з'єднувальний штифт був спрямований 

назовні. 

 

 

 

Готуємо балку з поперечними 

отворами двох модульну білого 

кольору - дві деталі. 

 

 

 

На увігнуту частину кутової 

пластини для перекриття 1*2\2*2\1*2 

червоного кольору кріпимо дві деталі 

балки з поперечними отворами двох 

модульні білого кольору. 

2

x 

1x 1x 
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Готуємо цеглини з шипами з 

одного боку 1*1 червоного кольору, 

дві деталі. 

 

 

На пластину зі з'єднувальним 

штифтом 1*2 сірого кольору кріпимо 

поруч дві деталі цеглин з шипами з 

одного боку 1*1 червоного кольору, 

таким чином, щоб шипи, що 

виступають, були направлені в 

сторону. 

 

 

 

 

 

Готуємо закруглену цеглину 

2*2*3 червоного кольору, одну деталь. 

 

Верхня щелепа. На балки з 

поперечними отворами двох модульні 

дві деталі, кріпимо зверху закруглену 

цеглину 2*2*3 червоного кольору одну 

деталь поруч з двома деталями - 

цеглинами з шипами з одного боку 1*1 

червоного кольору. 

 

 

 

 

Знадобиться - цеглини для 

перекриття 1*2*2\3 червоного кольору, 

дві деталі. 2

x 

1x 

2x 
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Дві деталі цеглин для перекриття 

1*2*2\3 червоного кольору кріпимо 

поруч скошеною стороною усередину, 

таким чином, щоб на закругленій 

цеглині 2*2*3 червоного кольору - 

були вільні два шипи (носові отвори 

динозавра). 

 

 

 

 

 

Готуємо круглі плитки з оком 

1*1 білого кольору – дві деталі. 

 

 

 

 

На виступаючи шипи деталі 

цеглини з шипами з одного боку 1*1 

червоного кольору кріпимо з обох 

боків очі, круглі плитки з оком 1*1 

білого кольору – дві деталі. 

 

 

Завершальний етап: кріпимо 

голову динозавра з'єднувальним 

штифтом 1*2 пластини сірого кольору 

з частиною пластини, що виступають з 

одним кульовим з'єднанням 1*2 сірого 

кольору. 

2x 
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Конструювання об'ємної моделі тиранозавра, або "королівського ящера" з 

деталей конструктора Лего завершено. 
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Використанні джерела: 

 

1. https://historyurok.com.ua/tsikavi-fakty/pro-tvaryn/pro-dynozavriv.html 

2. https://senfil.net/index.php?newsid=63 

https://historyurok.com.ua/tsikavi-fakty/pro-tvaryn/pro-dynozavriv.html
https://senfil.net/index.php?newsid=63

