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Кропивницький 
 

Учитель повинен обирати собі великі цілі, неспівмірні з його 
зусиллями, і тому, що тільки так зможе він підняти своїх учнів і  
піднятися сам. Цілі, які вище його самого, зроблять його 
оптимістом, шукаючим романтиком, і він зможе тоді створити 
неможливе. Він мусить взятися за великі цілі ще й тому, що він 
смертний, і він зобов'язаний затвердити на нашій планеті 
частку його доброти, яка випала йому на долю. 
Ш. О. Амонашвілі 

 
ЛЕГО – одна з найвідоміших і поширених нині педагогічних систем, широко 

використовує моделі реального світу і предметно-ігрову середу навчання і 

розвитку дитини. 
Перспективність застосування ЛЕГО - технології обумовлюється її високими 

освітніми можливостями: багатофункціональністю, технічними та естетичними 
характеристиками, використанням у різних ігрових і навчальних зонах.  

Діти народжують нові ідеї, втілюючи в реальність те, що могло б бути 

насправді. І допомагають їм у цьому різноманітні набори ЛЕГО, які створюють 
поживний ґрунт для гри, навчання, творчості, фантазії. 

Основним видом діяльності школярів є гра. Робота з конструктором ЛЕГО 
дозволяє молодшим школярам у формі пізнавальної гри дізнатися багато 

важливих ідей і розвинути необхідні в подальшому житті навички. Відбувається 
знайомство з навколишнім світом за допомогою гри та творчості.  

На кожному занятті витель пропонує певну тему, а діти конструюють на 
задану тему. Особливості конструктора ЛЕГО, його високу якість дозволяють 

дітям втілити найрізноманітніші проекти, працюючи за своїм задумом і в своєму 
темпі, самостійно вирішуючи поставлену задачу, бачити продукт своєї діяльності, 

конструювати свої простори, в яких можна з задоволенням грати, змінювати і 
вдосконалювати. 

Завдяки цій технології: 
 дитина користується тільки виразними засобами (інтонацією) без міміки і 

пантоміміки; 
 атмосфера майбутнього інсценування або відтворення завдань породжує в 

учасників потужні стимули, викликає у них сильні відчуття, пов'язані з детальним 

обмірковуванням образів героїв, яких їм треба змоделювати, озвучити (зіграти); 
 завдяки LEGO на заняттях створюється атмосфера, в якій діти відчувають 

себе господарями, творцями; 
 саме конструювання перетворює персонаж з абстракції в реальність і дає 

можливість дитині уявити собі героя як живого; 
 активізується словниковий запас дитини, розвивається творчість дітей, 

формуються навички діалогічного мовлення; 



 на етапі роботи з конструювання моделей діти вчаться працювати у групі з 
2-4 чол, дає позитивні результати: вони вчаться спілкуватися, бути терпимими 

один до одного і до невдач товариша, частіше приходити на допомогу один 
одному; 

 у процесі конструювання та інсценізації діти переживають події ще раз; 
 створюється атмосфера змагання. 
 
Працюючи із набором «Цікава математика» вчитель першого класу має 

можливість доступно, наочно, пояснити учням весь програмовий матеріал, що 

складає основу вивчення математики. 
 Так, учні легко засвоюють: 
 склад чисел в межах 10;  
 наочно розуміють принцип додавання і віднімання чисел;  
 ілюструється умова простої задачі, що призводить до розуміння 

алгоритму її розв’язання; 
 діти читко бачать структуру двоцифрових чисел та розуміють суть 

розкладання числа на розрядні доданки; 
 прекрасно засвоюється геометричний матеріал – точка, промінь, відрізок, 

геометричні фігури; 
 конструювання. 
Слід окремо зазначити, що при достатньому рівні професіоналізму та 

творчого потенціалу вчителя, який викладає матеріал, цей набір можна 

використовувати і на інших предметах.  
Наприклад, під час звуко – буквеного аналізу слова за допомогою цих 

кольорових цеглинок можна передати голосні, приголосні. На уроках навчання 
грамоти інсценізація казок; розвиток зв’язного мовлення, тощо… 

Великий об’єм  природничого матеріалу також можна ілюструвати за 
допомогою використання  конструктора.  

Отже, використання LEGO на заняттях своїм змістом, формою організації та 
результативністю сприяє формуванню вміння аналізувати, порівнювати, 

зіставляти, виділяючи характерні особливості героїв, подій і т. д., що впливає на 
розвиток уваги, спостережливості, пам'яті, просторових уявлень, уяви.  

Все це разом узяте і дозволяє активізувати мислення, формувати стійкий 
інтерес до організованості. 

Завдяки використанню конструктора LEGO на заняттях, діти стають 
активними учасниками заняття, усвідомленими стають знання учнів, більш 
надійними навички. Учні люблять ці заняття.  


