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Моделювання ситуації порятунку за допомогою 

конструктора LEGO на уроці «Основи здоров'я» в рамках 

проведення тижня БЖД учнями 4 – В класу 
Підготовча робота 
1. Колектив дітей заздалегідь поділений на групи, кожна з яких самостійно обирає 
собі казку, яку б хотіли підготувати, (кількість груп визначаємо з чисельності 

класу та видів роботи на уроці). 
2. Кожна дитина (за бажанням) готує ілюстрацію «Мій дім ». 
3. Створення макета будинку заданої форми та розміру, з використанням 
конкретно зазначених частин конструктора LEGO. 
ІІ Робота над виконанням завдань уроку. 
- На сьогодні ви отримали завдання самостійно підготувати малюнок будинку. 

Зараз кожна група матиме змогу презентувати свій  дім. Давайте пригадаємо що 
ви маєте  зазначити. 
Метод  «Прес» 
–       Ми   вважаємо,  що  … 
–       Тому,  що  … 
–       Наприклад. 
–       Отже,  … 

 



 
III. Оголошення:  теми,  мети,  завдань  уроку,  мотивація.  
– Розпочати нашу розмову я б хотіла із загадки. Послухайте уважно і відгадаєте, 

що я загадала.  
– Що це діти? (землетрус ) 
    Вправа  на  передбачення «Що ми знаємо про правила поведінки під час 
землетрусу?»  
– Сьогодні на уроці ви матимете змогу відчути себе у ролі будівельника, 
рятувальника, потерпілого. Увага! Завдання для виконання: 
 
Діти отримують повідомлення  про землетрус:  

         “Надзвичайна ситуація – землетрус! 
Зруйнована частина будівлі та постраждалий під завалом!”  

 
     Учні оцінюють масштаб руйнувань та складають план дій у надзвичайній 

ситуації. 
Розчищення завалу 



 
Порятунок  

Надання допомоги  

 



 
     Під час роботи відбувається живе спілкування та обмін думками про 

виконання необхідних робіт та дій на основі знань правил поведінки у 
надзвичайних ситуаціях на зразок інтерактивного методу “Акваріум”. Особливо 

слід відзначити практичне спрямування цієї вправи. Діти обговорюють і 
проговорюють власні дії, отримують  підтримку однокласників та відчувають 

фізичне плече поруч, що є міцним фундаментом для  формування позитивного, 
конкретного, власного життєвого досвіду. 
 
 
 
Фрагмент уроку «Основи здоров’я» : Моделювання ситуації порятунку при 

землетрусі за допомогою використання конструктора LEGO. 
https://docs.google.com/a/gimnaziya-im-
shevchenka.kr.ua/document/d/1kDm239anFSQw7h6Nuncph6-
CwNCScAH_EcpSMBT_h98/edit?usp=sharing 
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