
План - конспект заняття  

гуртка  «LEGO - конструювання» 

Тема заняття - «Знайомство з селом. Формування уявлення про ліс.  

Конструювання ясел для годування  диких тварин». 

Мета заняття : Ознайомити дітей з поняттями «дикі та домашні» тварини. 

Закріпити знання про домашніх тварин, їх назва,  зовнішні особливості, умови 

проживання. Надати знання про мешканців лісу, особливості їх проживання та 

зовнішній вигляд. Розвивати світогляд дитини, дрібну моторику рук, словник 

(ліс, мешканці лісу, ясла, годувати, годівничка, взимку, допомагати, важко, 

голодні, дикі тварини). Виховувати дбайливе ставлення до мешканців лісу, 

навколишнього середовища. 

Вік вихованців: діти молодшого дошкільного віку. 

Методи та прийоми  - бесіда, демонстрація, розповідь, розгляд дидактичних 

картинок та ілюстрацій, умовлянні, переконання. 

Форма проведення - групова. 

Матеріали:  дидактичні картинки  «Дикі та домашні тварини», ілюстрації на 

теми «Ліс», «Село»,  конструктор «Лего», іграшки-тварини. Вірші про тварин. 

Дидактична гра на картках  «Хто де живе» 

Хід заняття: 

 Організація початку заняття. 

Перевірка наявності гуртківців. Гуртківці займають місце на стільцях 

біля столу. Повідомлення мети заняття 

 Закріплення знань про домашніх тварин. Дидактична гра на картках  

«Хто де живе» (домашні тварини) 

Орієнтовні запитання до дітей: 

1. Хто таки домашні тварини? 

2. Яких домашніх тварин ви знаєте? 

3. Що їдять домашні тварини? 

4. Яка тварина вам більше всього подобається? 

 Бесіда «Ліс та його мешканці»   Розгляд дидактичних карток. Читання 

віршів на тему. 

Орієнтовні запитання до дітей: 



1. Хто таки мешканці лісу? 

2. Яких диких тварин ви знаєте? 

3. Що їдять дикі тварини? 

4. Як живуть взимку тварини в лісі? 

5. Як ми можемо допомогти лісовим мешканцям пережити зиму? 

(мотивація) 

 Показ прийомів конструювання. 

Орієнтовні запитання до дітей: 

1. З чого ми починаємо будівництво? 

2. Якого кольору деталі? 

3. Як ви вважаєте, які розміри ясел повинні бути? 

 Самостійна робота дітей. Індивідуальна робота 

 Підсумок заняття. Аналіз виконаних робіт, відмітити позитивні 

моменти, звернути увагу на недоліки та скоригувати їх. 

Релаксація: 

1. Що нового ви сьогодні дізнались?  

2. Про що розповісте мамам вдома? 

3. Чи побудуєте ясла для своїх домашніх іграшок? 

 

Рекомендована література до заняття:  

1) Хрестоматія для малюків. - Харків, 2006. - 415с. 

2) Первые конструкции. Книга для учителя. – М.: ИНТ. – 16 с. 

3) Первые механизмы. Книга для учителя. – М.: ИНТ. – 36 с.51 

 


