
Дата: 15.03. 

Тема: Конструювання найпростіших будівель. Основи та елементи 
будівництва будівлі. Принципи скріплення деталей 

Мета:  
Закріпити назви деталей конструктора і їх графічного зображення. 

Ознайомити дітей з основними частинами конструкції будиночка: підлогою, 

стінами, стелею, вікном, дахом, а так само просторовим розташуванням цих 
частин відносно один одного. Показати спосіб конструювання будиночка і 

пояснити яка послідовність дій при його побудові є доцільною.  

Розвивати уяву, пам’ять, дрібну моторику рук. 
Виховувати уважність, самостійність. 
Тривалість: 3 год. 

Місце проведення: Viber, Gmail 

Хід заняття: 

1. Діти, уважно послухайте вірш і скажіть, про кого розповідається у 

ньому. 

Муляр плечима торкнувся хмаринки! 

Дім нам будує — 

не згає й хвилинки. 

Рівно виводить він стіни в будові. 

В нього підручний напоготові: 

Кран величезний! 

Сьогодні ще зрання 

Цеглу доставив на риштування. 

З другом таким працювати охота — 

В муляра хутко скінчиться робота: 

Ось домурує останню цеглинку 

І заховається геть за хмаринку! 

2. Запитання: Люди яких професій ще потрібні, щоб збудувати будинок? 

(Відповіді дітей.) 

3. Бесіда  

Ось муляр укладає цеглу, а монтажник монтує залізобетонні панельні 

блоки, штукатури штукатурять стіни, теслярі вставляють віконні рами і двері, 

маляри фарбують стіни і віконні рами, сантехники укладають труби для газу і 



води, електрики проводять освітлення, бетонники укладають бетон на 

сходових майданчиках. Крім того, на будівництві працює багато робітників 

таких професій: машиністи підйомних кранів, бетономішалок, шофери, 

такелажники, які керують подачею будівельних матеріалів на поверхи, що 

споруджуються. 

Раніше будівельна техніка була недосконалою і будинок зводили 

протягом двох—трьох років. Тепер будівельники працюють швидко, бо на 

будівництві є багато різних машин і механізмів, готових панелей-блоків. Тому 

будинок можна спорудити за два—три місяці. 

4. Розгляньте картину, на якій зображено будинок, і визначимо 

складові частини цього будинку: фундамент, стіни, покрівля, вікна, 

двері, стеля.  

 

5. Практична робота 

За допомогою фігурок LEGO можна створити дивовижний світ. Все 

починається з будівництва будинку. Щоб побудувати великий і красивий 

будинок, спочатку необхідно освоїти його класичну техніку побудови.  

1. Будівництво будинку починається з побудови фундаменту. На 

фундамент накладаються стіни (фігурки з LEGO). Потім 

починається будівництво стін кімнат і їх облаштування. 

Завершальним етапом є дах і додавання додаткових елементів 



2. .  

2. Перш ніж приступати до будівництва будинку, переконайтеся, що у 

вас є всі відповідні деталі. Ви можете обійтися і без них, але з потрібними 

елементами будиночок буде виглядати набагато естетичніше.  (віконечка, 

двері, паркан та ін.) 

 

3.Фундамент. Ви можете використовувати пластину\ килим для лего 

(якщо є то найбільшу, так згодом можна буде добудовувати деталі поблизу 

будинку).  Конструкція може мати будь-який розмір. Візьміть маленькі деталі 

лего, і виставляючи їх в пластину або на тверду поверхню, почніть будувати 

фундамент. На цьому етапі важливо відразу помістити двері.  

 

4.Стіни. Підберіть будь-які деталі і продовжуйте добудовувати стіни. 

У деяких колекціях лего є спеціальні стінки, але ми розглянемо класичний 

варіант. На етапі побудови стін не забудьте розмістити вікна в вподобаних 

місцях. Застройте будиночок стінами до кінця. Шарів може бути скільки 



завгодно - все залежить від того, наскільки високим ви хочете бачити свій 

будинок. Коли все буде готово, переходите до побудови кімнат.  

 

5. Кімнати. Ви можете зробити в будиночку кілька кімнат. Побудова 

відбувається за принципом будівництва самого будинку. Визначте 

кордону кімнат. Потім візьміть деталі лего і почніть будувати стіни вже 

всередині будиночка. Накладайте фігурки один на одного, поки стіни не 

заповняться повністю. Не забудьте зробити двері до кожній кімнаті.  

 


