
Сучасне життя, сучасний світ - це шалений ритм, 
це постійна нестача часу, це постійний стрес і 
інформаційна перевантаженість

Ми дорослі переносимо це важко. 
Але чому ми не замислюємося, 

як нашим дітям ?! 

Наслідки
 Стрімкий і прогресуючий 

розрив у відносинах в сім'ї 
між дітьми і батьками 

 Відсутність спільної 
творчої діяльності дітей і  
батьків

 Відсутність в навчальному 
процесі практичних 
занять з сприйняття 
дитиною обсягу, форми і 
простору

 Залежність дитини від 
комп'ютерних ігор,
інтернету, телевізору та 
ігрових автоматів



Будівництво майбутнього починається з міцного фундаменту.
Крок за кроком, блок за блоком, цеглина за цеглиною.
Саме так роблять люди, коли створюють щось нове. 
Саме так роблять діти, коли займаються 
з ігровим будівельним матеріалом. 









 є унікальним педагогічним  
матеріалом  у сфері освіти; 
 є грою, яка підходить для будь -
якого віку, починаючи від 2-х    
років; 
 формує у дітей уявлення про 

форму, об'єм та простір; 
 розвиває дрібну моторику рук і

окомір;
 стимулює розвиток творчої 

фантазії;
 розвиває вміння концентрувати 

увагу;
 активізує розумові здібності;
 позитивно впливає на емоційний 

стан дітей; 
 є натуральним  природним  
екологічним матеріалом.

Будівельні роботи в ігровій формі мають важливе
значення для всебічного і здорового розвитку.
Навчання в процесі будівництва конструкції

не варто сприймати легковажно, це серйозний інструмент,
який







Існує безліч різних форматів і методик 
роботи з ігровим будівельним матеріалом

 Проведення відкритих уроків та майстер-класів серед учнів середніх
шкіл від першого по десятий клас

 Застосування ігрового будівельного матеріалу безпосередньо в 
навчальному процесі

 Проведення шкільних змагань зі створення об'ємних моделей
 Творча робота в гуртках, групах подовженого дня, в центрах 

позашкільного розвитку, дитячих клубах 
 Організація відкритих майданчиків для спільної творчої роботи 

дорослих і дітей під час літніх канікул і в теплу пору року на 
територіях парків, пляжів, дитячих таборів, баз відпочинку,   
медичних та реабілітаційних центрів

 Організація та проведення районних, міських, національних змагань
і першостей серед дітей і спільно дітей і дорослих у форматі 
видовищних заходів і шоу





У Європі і США це дуже популярний 
конструктор і ігровий матеріал, який 

широко використовується і в 
навчальному процесі , і в спільній 
творчості дітей і батьків, а також в 

створенні дуже ефектних анімацій і 
шоу. 
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