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Є кілька прийомів навчання з LEGO. Перший — це конструювання за 

зразком, коли є інструкція, дитина бачить поетапність дій, її вчать, як 

з’єднувати деталі, аналізувати об’єкт. Коли дитина вже сама може визначити, 

з яких деталей складається об’єкт, їй пропонують конструювання за 

моделлю. Учневі необхідно самостійно зібрати деталі, проаналізувати модель 

і побудувати її. Третій прийом — конструювання за темою. Дитині дається 

лише тема, і вона сама втілює в життя ті знання, які отримала до цього. 

Четвертий — конструювання за умовою. Є певні умови, тож школяр повинен 

їх враховувати під час конструювання. А також зосереджуватися на 

функціональності моделі. П’ятий — найважливіший: конструювання за 

власним задумом. Коли в дитини є ідея, вона може реалізувати її. Їй треба 

спочатку проаналізувати ідею, об’єкт, спланувати послідовність дій і 

створити задумане. Це вчить дитину досягати мети. 

Не варто використовувати LEGO на кожному уроці, це лише один з 

елементів, який розвиває у дітей комунікативні навички, вміння 

прислухатися до чужої думки. 

На уроках у 1-му та 2-му класах LEGO безперечно стане незамінним 

другом  допитливих школярів. Але для моїх четвертокласників використання 

цього чарівного конструктору на уроках є не менш цікавим заняттям.  

На уроках математики за допомогою LEGO ми вивчали дроби, 

периметр та площу геометричних фігур. Під час уроків української мови 6 

цеглинок LEGO допомагали визначати частини тексту, слугували замість 

сигнальних карток для визначення звуків (голосні-приголосні, дзвінкі-глухі і 

т.п.). Також підписували цеглинки назвами частин мови, наприклад 

«Іменник», «Прикметник», «Дієслово», тощо. Завдяки цеглинкам можна 

легко побудувати схему речення (вчитель диктує речення, а учні 

вибудовують його). Вчителю легко проконтролювати та скорегувати таку 

роботу завдяки кольорам, чи правильно вони зробили, чи ні. 



На уроках природознавства за допомогою LEGO ми вивчали ланцюги 

живлення, розміщували за розміром (від найменшого до найбільшого і 

навпаки) континенти, океани, попередньо домовившись про використанні 

кольори. 

Особливо учням подобається будувати 3D моделі на різну тематику. 

Інколи діти проявляють себе зовсім не очікувано, будуючи цілі системи 

моделей з конструктору LEGO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приклад конспекту уроку з використанням LEGO технологій 

Урок – подорож 

(Інтегрований урок математики і  природознавства у 4 класі). 

Тема: Письмове додавання багатоцифрових чисел. Розв’язання задач за 

допомогою рівнянь. Природа океанів. 

Мета: продовжувати знайомити учнів з прийомами письмового додавання  

багатоцифрових чисел у межах мільйона; вдосконалювати вміння 

розв’язувати задачі за допомогою рівнянь; сформувати в учнів уявлення про 

Світовий океан; удосконалювати вміння добувати інформацію з різних 

джерел, здійснювати комунікацію в парі, групі. 

Обладнання: Інтерактивна презентація уроку з використанням 

мультимедійної техніки,  картки для роботи в группах, 6 цеглинок LEGO. 

Хід уроку 

І. Організація класу. 

Добрий день і в добрий час! 

Рада, діти, бачить вас. 

Працювати починаймо,  

За знаннями в світ пірнаймо. 

(слайд 2) Сьогодні будем, друзі з вами  

Царицю всіх наук вітать,  

Так можем гордо і по праву  

Ми математику назвать.  

1-й учень 

А мені математика – мука,  

В ній немає жодної краси.  

Це важка, нецікава наука.  

В ній лиш символи і формул ліси.  

2-й учень 



Зрозумій, ти неправий, мій друже,  

Не по тому шляху ти пішов!  

Із задачами, певне, не дружиш –  

То й поезії в них не знайшов!  

3-й учень 

Будеш, друже, трудитись сумлінно, -  

У навчанні уникнеш невдач 

І розв’яжеш на «добре» й «відмінно»  

Не десяток, а сотні задач.  

4-й учень 

Глибина і абстракції сила,  

Підрахунок в задачі стрункий,  

Строга логіка, виклад красивий 

Математиків ваблять віки.  

5-й учень 

Проникаючі в зоряні далі,  

В таємниці земної кори,  

Математика всіх закликає:  

Ти міркуй, фантазуй і твори!  

- Ну добре, ви мене переконали! Сьогодні ми будемо не просто вивчати 

математику, а ще подорожувати. 

ІІ. Повідомлення теми і мети. 

-Любі діти! Сьогодні наш незвичайний урок називається Урок-подорож. А 

подорожувати ми будемо Західною та східною півкулями нашої блакитної 

планети. (Слайд 3) 

 



- Чому нашу планету називають «блакитною»?(відповіді дітей) 

-А щоб  виконати всі завдання, потрібно буде застосовувати ті знання, які ви 

засвоїли на уроках математики та природознавства. 

- Сьогодні на уроці ми будемо додавати багатоцифрові числа та водночас 

подорожувати океанами. 

ІІІ. Актуалізація та корекція опорних знань.(Слайд 4) 

- Які океани є на нашій планеті? Скільки їх? Знайдемо їх на фізичній 

карті та пропливемо на нашому кораблі через усі океани (Тихий, 

Індійський, Атлантичний, Південний, Північний Льодовитий). А всі 

океани утворюють один великий Світовий океан. 

1. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності. 

Математичний  диктант. 

- Слухайте уважно текст і записуйте всі числа, які почуєте.  

Розгляньте карту півкуль (слайд 5). 

 

Ви бачите Західну та Східну півкулі. Крайня північна точка земної кулі 

називається Північним полюсом, а крайня південна – Південним полюсом. 

Землю ще ділять на Південну й Північну півкулі по уявній лінії, яка однаково 

віддалена від обох полюсів. Це екватор. Щоб об’їхати навколо землі по 

екватору, треба подолати відстань 40 000км. 

На глобусі й карті можна помітити зображення материків та океанів. Океан – 

це великий водний простір, що займає значну ділянку земної поверхні. 

Прийнято виділяти такі океани: Тихий океан, середня глибина 4 280м, 

найглибше місце в океані – це океанічна западина – Маріанський жолоб: його 



глибина становить 11022м. Атлантичний океан, середня глибина 3 600м, 

Індійський океан, середня глибина 3 890м, Північний Льодовитий океан, 

середня глибина 1225м. Докладніше материки ми розглянемо пізніше. 

Розгляньте числа, що записали (40 000, 4 280, 11 022, 3 600, 3 890, 1225) 

- За допомогою цеглинок LEGO, сформуйте башню, розміщуючи числа  

у порядку зростання(слайд 6). 

40 000 4 280

1 225 3 600

3 890 11 022

 

- Давайте перевіримо правильність виконання цього завдання (слайд 7) 

 

 ІV. Робота над новим матеріалом  

Робота з мультимедійним супроводом «Розумники»: 

1. Повторення додавання трьохцифрових чисел (Завд. 6) 

2. Алгоритм додавання багатоцифрових чисел (Завд.7) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Фізкультхвилинка(з цеглинками LEGO)(слайд 8) 

Фізкультхвилинка

 



Всі стомились працювати,

Будемо з «LEGO» 

відпочивати.

Жовта – тупаєм, кружляєм,

Від роботи спочиваєм.

А зелена – присідаєм,

Й руки вгору піднімаєм.

Голубу тримаю я – плескає

вся дітвора.

В кошик цеглиночки

складемо,

Працювати всі почнемо.

 
 

V. Розвиток математичних знань. 

1. Робота з картками (групова робота)(слайд 9) 

Письмове додавання багатоцифрових чисел. 

 

2.Розв’язання задачі за допомогою рівнянь(робота в парі над задачею) 

Підручник с. 63, №372(слайд 10) 

3. Перегляд відеоролику про забруднення Світового океану (слайд 11) 

Після кожного правильного виконання завдань, кожна команда отримує 

шматок карти. В кінці уроку діти мають зібрати цілу карту-пазл.  

VI.Підсумок уроку.  

Вправа «Враження від уроку». 

1) Що нового дізналися на уроці? 

2) Яке завдання було найцікавішим? 

3) Що було найскладнішим? 

4) Що було найлегшим? 

5) Доповніть речення:  

-Я навчився…  



-Мені запам'яталось…  

-Мені  сподобалось…  (відповіді можна записати на стікерах та 

наклеїти на дошку вражень). 

 
 

VII. Домашнє завдання:   

Підготувати цікаву інформацію про один із океанів та представити її на 

уроці природознавства 

 

 

 


