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Формування інтересу до ЛЕГО-конструювання у дітей дошкільного віку 

 

Програма «ЛЕГО-конструювання» створена для розвитку конструктивних здібностей у дітей 

віком від 3 до 6 років засобами наборів конструктора LEGO Education і має на меті інтелектуальний, 

фізичний, емоційно-ціннісний та креативний розвиток дошкільників. 

Конструювання – це діяльність, що має моделюючий характер. Засоби LEGO Education дають 

змогу дитині моделювати навколишній простір в самих істотних рисах і відносинах. Така специфічна 

спрямованість своєрідно впливає на психічний розвиток дітей дошкільного віку.  

Насамперед, конструювання сприяє розвитку у дитини образного й елементів наочно-

схематичного мислення, формування у неї уявлень про цілісні образи предметів навколишнього 

світу. Адже під час створення конструкції, тобто моделі певного реального об’єкта, якість його 

сприйняття у дитини значно підвищується. 

У процесі розвитку конструктивних здібностей дитині доводиться розв’язувати цілу низку 

практичних проблем – як будувати, чому так, а не інакше, у якій послідовності виконувати завдання 

тощо. При розв’язанні цих проблем у дитини формуються початкові уявлення про простір, про 

мінливість просторових відносин, про переміщення, що спричиняють зміни в розташуванні об’єктів 

тощо. 

Дитина вчиться сприймати і відтворювати просторові співвідношення між предметами та 

частинами предметів. При виконанні конструктивних завдань у дошкільників 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 дитини та у шкільному навчанні, зокрема у вивченні 

математики, фізики, географії та інших предметів, що потребують уміння орієнтуватись у просторі.  

Навчання конструюванню сприяє розширенню словника, збагаченню дитячого мовлення. Виконуючи 

конструктивні дії, аналізуючи об’єкти, плануючи свою діяльність чи підсумовуючи її, дитина 

засвоює потрібні слова, вправляється у правильному їх вживанні. 

Дуже важливим є позитивний вплив конструювання на оволодіння загальними способами дій у 

різних видах діяльності, зокрема на розвиток і вдосконалення зорово-моторної координації. Діти 

вчаться планувати свою діяльність для досягнення певної мети, діяти двома руками під контролем 

зору, виконувати завдання до кінця, долаючи труднощі різного характеру, оволодіваючи прийомами 

виконання практичної діяльності. Навички, отримані на заняттях з конструювання, сприяють 

моральному вихованню дітей. Вони вчаться поважати дорослих та товаришів, ділитися матеріалами, 

допомагати один одному, вирішувати проблемну ситуацію спільними зусиллями. Усе це свідчить про 

величезні потенційні розвивальні можливості конструктивної діяльності.  

Завдяки співпраці Міністерства освіти та науки України та фонду Lego Foundation, тепер ми 

маємо можливість  впровадити в свою роботу ці інновації, тим самим удосконалити та 

урізноманітнити освітній процес в нашому закладі. 

Проблема формування інтересу до конструювання у дітей дошкільного віку займає значуще 

місце в дошкільній педагогіці. Так як, різноманітне конструктивне творчість дає можливість дітям не 

тільки пізнавати навколишній світ, а й всебічно розвивати свої здібності. Актуальність проблеми 



проведення занять з конструювання в дошкільних установах полягає в тому, що на даному етапі 

розвитку суспільства, конструювання приділяється мало годин для освоєння дітьми, ніж інших 

дисциплін (мови, математики, малювання та ін). 

Конструювання в процесі навчання – засіб поглиблення і розширення отриманих теоретичних 

знань і розвитку творчих здібностей, винахідливих інтересів і схильностей дітей. 

Саме слово конструювання (від лат. construo - строю, створюю) позначає побудова взагалі, 

приведення в певний взаємоположення різних предметів, частин, елементів і процес створення 

моделі, машини, споруди, технології з виконанням проектів і розрахунків. 

Дитяче конструювання позначає процес спорудження будівель, таких конструкцій, в яких 

передбачається взаємне розташування частин та елементів, способи їх з'єднання. Як правило, процес 

конструювання проходить у формі гри, щоб зацікавити дошкільника. В історії педагогіки гри з 

будівельним матеріалом описані досить давно і представлені в багатьох системах виховання дітей 

дошкільного віку. Особливістю ігор з будівельним матеріалом є те, що в їх основі лежать 

конструктивні вміння та здібності, внаслідок чого вони більшою мірою, ніж які або інші види дитячої 

гри, наближаються до творчої продуктивної людської діяльності. Ігри з будівельним матеріалом (як 

театралізовані, дидактичні, рухливі ігри) можна віднести до розряду рубіжних, по засобом яких у 

дитини формуються вміння, якості та властивості особистості, що готують його перехід до нового 

виду діяльності. Ці ігри сприяють розвитку мислення, просторової уяви, що лежать в основі 

конструкторської діяльності. 

Змістом ігор з будівельним матеріалом є творення, відтворення навколишньої дійсності за 

допомогою різних матеріалів у процесі технічної творчості. 

Специфіка навчання і своєрідності прояву конструктивних умінь і навичок дітей дошкільного 

віку. 

Мислення – це опосередковане відображення зовнішнього світу, яке спирається на враження від 

реальності і дає можливість людині залежно від засвоєних ним знань, умінь і навичок правильно 

оперувати інформацією, успішно будувати свої плани і програми. 

На думку Якиманской І.С. просторове мислення – це вид розумової діяльності, що забезпечує 

створення просторових образів і оперування ними в процесі вирішення різних практичних і 

теоретичних завдань. 

У ході онтогенезу просторове мислення розвивається в надрах тих форм мислення, яка 

відображає закономірні етапи загального інтелектуального розвитку. Спочатку воно формується в 

системі наочно-дієвого мислення. Потім у своїх найбільш розвинених самостійних формах виступає 

в контексті образного мислення. Принаймні оволодіння предметною діяльністю, графічною 

культурою, певною системою знань, умінь і навичок, формуються більш теоретичні форми 

просторового мислення. 

Наочно-образне мислення виникає у дошкільнят у віці 4-6 років. Зв'язок мислення з практичними 

діями хоч і зберігається, але не є таким тісним, прямий і безпосереднім, як раніше. У ряді випадків не 

потрібно практичного маніпулювання з об'єктом, але у всіх випадках необхідно чітко сприймати і 

наочно представляти об'єкт. Дошкільнята мислять лише наочними образами і ще не володіють 

поняттями. 

Основу роботи просторового мислення складають наші органи чуття – сприйняття. Це основний 

пізнавальний процес чуттєвого відображення дійсності, її предметів і явищ при їх безпосередньому 

впливі на органи чуття. Воно є основою мислення та практичної діяльності як дорослої людини, так і 

дитини; основою орієнтації людини в навколишньому світі і суспільстві. На основі сприйняття 

людини людиною будуються відносини між людьми. 



У структурі сприйняття виділяють дві основні підструктури: види сприйняття і властивості 

сприйняття. 

Види бувають: прості, складні та спеціальні. 

До спеціальних належать сприйняття простору, часу, руху. 

Сприйняття слід розглядати як інтелектуальний процес. В основі його лежить активний пошук 

ознак, необхідних для формування образу предмета. Особливості просторового мислення яскраво 

виступають у процесі вирішення графічних завдань, де вичленення просторових співвідношень, їх 

перетворення здійснюється на основі умовних зображень (малюнок, креслення, схема і т.д.). 

У процесі діяльності (гра, навчання, праця, спорт) дитина виділяє просторові співвідношення в 

сприйманої просторі, відображає їх в уявленнях або поняттях. 

Розвиток орієнтування у просторі, як показали дослідження, починається з диференціювання 

просторових відносин власного тіла дитини (виділяє і називає праву руку, ліву, парні частини тіла). 

Так як у дошкільному віці діти знайомляться з просторовими властивостями предметів за 

допомогою очей і орієнтовно-дослідницьких рухів рук, то практичні дії з сприйняття предметами 

ведуть до перебудови процесу сприйняття і являють собою другий етап  розвитку пізнавальних 

здібностей. 

На третьому етапі зовнішнє сприйняття предмета перетворюється на розумовий. Розвиток 

сприйняття дає можливість дітям дошкільного віку дізнаватися властивості об'єктів, відрізняти одні 

предмети від інших, з'ясовувати існуючі між ними зв'язки і відносини. 

Діти середньої групи повинні вже не тільки виділяти основні частини будівлі, а й розрізняти їх за 

розміром і формою, встановлювати просторове розташування цих частин відносно один одного, 

підбирати деталі за формою, розміром. 

У старшій групі дітям необхідно володіти умінням визначати форму деталей конструктора і 

будівель за подібністю зі знайомими об'ємними і площинними геометричними фігурами, визначати 

відносну величину частин. 

Так, дітей молодшого дошкільного віку необхідно навчити розрізняти за формою і величиною 

основні будівельні деталі: кубик, цеглинка, пластина, брусок. Діти будують парканчик з цеглинок, 

місток – з пластин і кубиків тощо. 

У старшій групі особливу увагу слід приділяти вихованню вміння визначати просторові 

відносини в деталях будівельного матеріалу: довжину, висоту, ширину; зіставляти деталі різної 

величини по довжині, висоті, ширині. 

Просторовий опис деталей успішно освоюється дітьми, якщо це вміння формується одночасно з 

розкриттям конструктивних можливостей матеріалу: дітям показують, що цеглинки можна 

встановити на будь-яку грань. 

Навчати дітей просторовим орієнтуваннях можна в процесі спорудження знайомих їм будівель, 

наприклад: лялькові меблі. 

У даний час, в більшості дитячих садах у зв'язку з недостатнім фінансуванням, вибір 

конструктивного матеріалу зовсім не великий. Діти вчаться працювати з не найкращими 

конструкторами. Єдине, що є в наявності в дитячих садах – це кубики, дерев'яний будівельний 

матеріал і пластмасовий конструктор, в більшості випадків в неповній комплектації. Як правило, 

конструкторів не вистачає для всіх дітей. Вихователі виходять з положення шляхом створення 

деталей конструктора власними силами і силами дітей на заняттях з конструювання. Часто 

приходить на заміну конструювання з непридатного та природного матеріалу. Однак, дана ситуація 

розвиває у дітей терпіння і творчий підхід до здійснення завдання. Розвиває трудові навички та 

кмітливість, бажання робити все своїми руками. Викликає гордість і радість за свої діяння, і любов до 

даного виду діяльності. Але, це не означає, що ситуація з браку конструктивного матеріалу повинна 



залишатися на такому рівні. Інший стан справ, що стосується конструювання, спостерігається в 

приватних дошкільних навчальнихзакладах. Як показує практика, використання конструкторів 

останніх моделей, відкриває перед дитиною можливість конструювати в своє задоволення, 

створювати маленькі, великі та сюжетні споруди. Класичним прикладом є конструктор «LEGO». У 

складі наборів - традиційні кубики LEGO і безліч різноманітних деталей – машинки і візки, домашні і 

дикі тварини, вагони і паровози, кухонне начиння і столярні інструменти. У кожному наборі досить 

елементів, щоб кожна дитина могла закінчити свій твір. LEGO деталі зручно тримати в руці, деталі з 

різних наборів сумісні між собою – можна об'єднувати їх в єдине ігрове розвиваюче середовище. 

Базові набори LEGO це: 

широкі можливості для творчого конструювання; 

прекрасне введення в сучасну математику; 

засіб для розвитку мови та комунікативних навичок; 

сумісність з деталями серій LEGO. 

Можна зробити дуже високу вежу або довгу і високу гірку, з якої фігурки можуть з'їжджати одна 

за одною. Якщо з'єднати кілька трубок – вийде дуже довга труба. Коли діти грають, вони вчаться – 

навіть якщо немає ніяких чітких правил, як і що, будувати, збирати, конструювати. Щоб споруда 

стояла міцно використовуються спеціальні плати на заняттях з дітьми середньої та старшої груп – 

рольові набори (Будинок, Залізна дорога, Ферма…) та набори для вільного конструювання. Це 

дозволить: 

вчити дітей працювати в групі, розподіляти ролі і слідувати цим розподілом; 

розвивати координацію рухів, ручні навички, дрібну моторику. 

М'які цеглини LEGO. Найбільші LEGO цеглини зроблені з унікального м'якого і в той же час 

міцного матеріалу. На них можна наступати – витримують вагу до 50 кг. Надають нескінченні 

можливості для «великомасштабного» будівництва, можна використовувати для рухливих ігор та 

естафет. Вони м'які, міцні, безпечні, приємні на дотик, немає гострих ребер. Їх легко мити і зберігати. 

За допомогою наборів LEGO дошкільнята зроблять свій перший крок на шляху створення 

простих механізмів. Справжні «дорослі» інструменти-викрутки, гайкові ключі – це саме те, чого їм 

не вистачало для справжньої «дорослої» справи – збірки підйомних кранів, вертольотів, гоночних 

машин або реалізації власних винаходів. 

Програма «ЛЕГО-конструювання» сприяє формуванню позитивної мотивації до конструктивної 

діяльності, активного включення дитини в процес гри, створює основу формування навчальних 

навичок. 
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