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 Іграшка — це невід’ємний атрибут дитинства, без неї гра неможлива. 

За допомогою іграшок діти освоюють багатогранність світу, готуючись до 

дорослого життя. Однак сучасні іграшки істотно відрізняються від тих, 

якими гралися наші бабусі та  дідусі. 

 Сучасна іграшкова індустрія пропонує широкий спектр різноманітних 

іграшок. Усі вони яскраві, привабливі зовні, та, на жаль, не всі з них мають 

розвивальну цінність. Натомість, справді універсальною іграшкою є 

конструктор LEGO, що забезпечує найширші потреби дитини, спонукає до 

мислення, фантазування, дає їй змогу відчути себе творцем. 

 LEGO – одна з найвідоміших і поширених нині педагогічних систем, 

широко використовує моделі реального світу і предметно-ігрову середу 

навчання і розвитку дитини. 

 Перспективність застосування LEGO-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 LEGO 

які створюють поживний ґрунт для гри, навчання, творчості, фантазії. 

 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. 

 Добре організована робота з конструктором LEGO має великий 

виховний потенціал: допомагає виробляти певні якості особистості – 

посидючість, терпіння, взаємоповагу, охайність. В результаті аналізу 

формується самооцінка й усвідомлення оцінки себе іншими людьми 

(рефлексія). Завдяки використанню конструктора LEGO на заняттях, діти 

стають активними учасниками заняття, усвідомленими стають знання учнів, 

більш надійними навички. Учні люблять ці заняття. 

 Все це разом узяте і дозволяє активізувати мислення, формувати 

стійкий інтерес до організованості. 

 Низку можливостей для інтеграції LEGO-конструювання в освітній 

процес має не лише вчитель,  вихователь, а й інші спеціалісти шкільного 

закладу.  Так, кажуть, що у корекційно-розвивальній роботі практичного 

психолога високоефективними є прийоми поєднання казки з LEGO-



конструюванням, що дає змогу «оживити» казкові образи, зробити їх 

зрозумілішими дітям. 

 Широке застосування може мати використання конструктора LEGO і в 

логіко-математичному розвитку дітей.  

 На практиці повправлятися педагогам у застосуванні різних прийомів 

та методів роботи з конструктором LEGO дає змогу така інтерактивна форма 

методичної роботи, як тренінг. 

 Тому сьогодні назвемо нашу педраду – педрадою-тренінгом, де 

спробуємо    з педагогами  навчитися використовувати конструктор LEGO 

зокрема, 6 цеглинок в освітньому процесі. 

 Чи потрібно це школярам, для чого іграшки дітям там, де не місце для 

гри? Найчастіше такі питання постають у батьків на форумах. Але такі 

питання задаються від незнання, тому що ті, чиї діти уже знайомі із 

позашкільних занять по робототехніці говорять:”це круто!”. І це дійсно 

круто. Адже маючи елементарний набір маленьких Lego-цеглинок дитина 

фантазує, розвиває уяву, вивчає геометрію, вчиться розв’язувати задачу 

поетапно, тобто отримує STEM-освіту. Недаремно в країнах Європи, де 

реформи освіти пройшли раніше за нашу країну, таким методикам надається 

багато уваги. 

 STEM розшифровується як Science (Наука), Technology (Технології), 

Engineering (Інженерія) та Mathematics (Математика), тобто поєднання цих 

дисциплін в єдиний комплекс. І урок в такому випадку побудований не 

навколо вчителя, а навколо якогось завдання, яке потрібно вирішити. 

  В поєднанні з простим наочним вивченням основ математики на 

прикладі об’єднувальних блоків – це гарантуватиме високий рівень засвоєння 

знань. Більше того, принципи STEM-освіти не можуть бути прямо 

застосовані до учнів молодшого шкільного віку та дошкільного віку – вони 

потребують більш лаконічного підходу STREAM – де додаються принципи 

Reading and Writing (читання і писання) та Art (мистецтво і розвиток 

творчих здібностей). 

 Навчаючись в таких класах ще з дитячого садочку, діти в подальшому 

більше цікавляться конструюванням, математикою, фізикою, технологіями 

взагалі. Процес навчання докорінно змінюється і стає цікавим, мотивує до 

подальшого пізнання і власних досліджень. 

 Освіта за допомогою Lego вчить дітей вирішувати нестандартні 

завдання, діяти як експериментатори, а не по завченим алгоритмам. 



 Ще у 2014 році Інститутом інноваційних технологій та змісту освіти 

було проведено моніторингове дослідження, яке показало позитивний вплив 

гри з LEGO на розвиток мовлення, мислення та вміння працювати в команді. 

  

LEGO Education 

Розробка компанії LEGO, заснована на принципі ігрового навчання. Вона 

призначена для розв'язування творчо-технічних завдань та використовує 

інтерес і цікавість дитини як основний ресурс і мотив до навчання.  Усі 

LEGO-набори, які ми використовуємо на заняттях, спеціалісти Inventor 

зібрали та адаптувати спеціально під курси в нашій школі. 

Всесвітньовідома платформа Lego Foundation уже багато років поспіль 

успішно використовує набори Legо, починаючи із дошкільної освіти і до 

середньої школи включно. Тобто діти з трьох до шістнадцяти років 

навчаються граючись, закладається основа думати, планувати, аналізувати, 

передбачати. 

  У другому півріччі 2017 року Міністерство освіти та науки 

України підписали Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством 

освіти і науки України та фондом the LEGO Foundation (Данія) , що з 

початком Нової Української Школи Lego-кабінети будуть однією із основних 

складових навчального процесу.  Згідно Меморандуму всі 1 класи отримують 

набори за комплексною методикою « 6 цеглинок» на кожного учня та набори 

«Плейбокс» 

 Конструювання з LEGO Education виходить далеко за межі розуміння 

поняття «конструювання» у традиційному смислі слова. LEGO Education – це 

цілий методичний комплекс, який може бути інтегрований практично в усі 

види роботи педагога з дітьми, зокрема з дітьми, які мають особливі освітні 

потреби. 

- Плесніть, хто мене чує 1 раз. Хто мене бачить 2 рази. 3 рази – хто готовий 

працювати з 6-ма  цеглинками. Піднімаємося. Робимо коло.  

- Виберіть цеглинку. Чому ви обрали саме таку? Привітайтеся нею з сусідом.    

Сховайте її.  Згадайте, якого кольору була цеглинка в сусіда? 

- «Конвеєр настрою». Цеглинка у правій руці. На рахунок 1 ми накриваємо 

цеглинку лівою рукою. На рахунок 2 – ми передаємо цеглинку сусіду. (Права 

рука не рухається) 

- Розкладіть цеглинки. Помішайте. Заплющуємо очі і ховаємо одну в 

долоньках. Полічить усі гладкі сторони. Скільки їх? Все робимо наосліп. 

- Скільки кутів? Скільки штирів? Скільки впадинок? Яку характеристику ми 

не змогли назвати?  

https://dixi.education/new-ukrainian-school/


-  Подивіться на колір. У кого червоний? Що асоціюєте з цим кольором? 

- У кого зелений? Що в природі є зеленим? 

- Що в кімнаті є такої форми як цеглинка? 

- Що у вас вдома є синього кольору? 

- З чим асоціюєте жовтий колір? 

     Руханка.  

- Піднімаємося. Підкидаємо цеглинку вгору. А тепер підкидаємо і 

хлопаємо.(Дрібна моторика, масаж долонь, збільшення вертикального 

поля зору). 

- Кладемо цеглинку на долоню. Витягуємо руку вперед. Піднімаємо вище 

голови. А тепер нижче колін. 

- Дві руки в грі. Права рука вверх, а ліва – вниз. Тепер – ножиці. 

- Скільки цеглинок було в грі? Скільки відпочивало? На скільки більше 

відпочивало, ніж гралося? 

- Розкладаємо цеглинки горизонтально. Тепер зробимо між ними відстань в 1 

см. Що нам нагадують розкладені цеглинки? ( Чим більше дитина називає 

предметів, тим більше розвивається її уява, творче мислення). 

- Ви звернули увагу ми розвивали горизонтальне поле зору. 

- Розкладені цеглинки поділіть на 2 рівні частини ( по 3). Зараз ми заставимо 

працювати ліву і праву півкулі одночасно.  

Пам’ятаємо – ліва півкуля- це логічне мислення, а права – те творчість. 

Ліва півкуля мозку відповідає за мовні здібності. Вона контролює мову, 
здатності до читання та письма, запам'ятовує факти, імена, дати і їх 
написання. 
Аналітичне мислення: Ліва півкуля відповідає за логіку і аналіз. Саме воно 
аналізує всі факти. Числа і математичні символи також розпізнаються лівою 
півкулею. 

Права півкуля дає нам можливість мріяти і фантазувати. За допомогою 

правої півкулі ми можемо складати різні історії. До речі кажучи, питання "А 

що, якщо ..." також задає права півкуля. Мистецькі здібності: Права півкуля 

відповідає за здатності до образотворчого мистецтва.  

- Працюємо зліва на право. Лівою рукою візьмемо першу цеглину, а правою 

– останню. Одночасно змінюємо положення цеглинок. 

- Тепер візьмемо – 2-у і 5-у. Поміняли положення. А тепер – 3-ю і 4-у. А 

тепер помаранчеву і зелену. Блакитну і жовту. Червоними обмінялися один з 

одним. 



- Що ми зараз тренували? Чому важливо було перетинати цеглини? ( Ми 

розвивали обидві півкулі) 

- А тепер згадайте порядок кольорів на початку і відтворіть його. 

- Зберіть одночасно двома руками 2-і  башти однакові за висотою. 

- Скільки цеглинок вони будуть мати? ( по 3). А тепер лівою рукою зробіть 

так, щоб перша була нижча. А тепер знову  3 однакові.( лівою рукою) 

- Створіть так, щоб 1-а  була нижча за 2-у, але вища за 3-ю. ( лівою рукою) 

- Скільки у мене цеглинок у башточці? (5) Одна грає з нами у схованки. Якої 

немає? ( Червоної) – Як червоний на англійській мові? 

- Далі продовжуємо грати у схованки. Якої тепер немає? (Жовтої). - Скільки 

цеглинок сховалося? (дві) Як по-англійські буде 2 ? 

- А тепер якої немає? (Помаранчевої). Яка це гама кольорів? 

Завдання. 

-Я називатиму слова. Якщо слово з 4-х букв – показуєте червону цеглину. 

А якщо менше ніж 4 – жовту. Якщо більше ніж 4 – помаранчеву. 

- Домовились. Слон, кінь, дощ,лис, вікно. 

- А зараз ми рахуватимемо звуки. 

  Дощ, дзиґа, літо, море, квіти. 

- А зараз ми будемо рахувати склади. Для цього ми будемо використовувати 

всі цеглини. Колір не важливий. Будемо показувати стільки цеглин, скільки у 

слові складів. 

- Осінь, дощ, хмара, канікули. 

 

Вправа «Запам’ятай» 

- Запам’ятайте модель з цеглинок і відтворіть. 

  ЗЕЛЕНИЙ 

           ЖОВТИЙ 

            ЧЕРВОНИЙ 

- Яким чином ви  запам’ятовували? 

- Зверху вниз. Знизу вверх Асоціація Світлофор. 

 

- Ускладнюємо модель. Створіть одну модель на двох. Порахуйте кількість 

закритих штирів. Порівняйте з сусідом. 

 

- Розвиток асоціативної пам’яті. Правої півкулі головного мозку. 

- Складаємо історію про море.  

 Море – кораблик -  вітрила – моряк – бандана – сонце. 

 Рослина -  тепло - вода – повітря – мінеральні речовини – грунт. 

 Відтворіть першу башту. 

 

 Гра – це всебічний розвиток дитини. 6 цеглинок – це лише 6 цеглинок. А 

головне – це ідеї, які народжуються у вас в голові.  



 

Лего в садочку. 

Інтерактивна пізнавальна казка може на заняттях з дітьми замінювати бесіду, 

особливо це доречно робити у молодшій групі. Діти із задоволенням 

включаються у створення казки — відповідають на запитання, радять як 

діяти персонажам казки, продовжують розповідь педагога, нагадують 

персонажам про певні дії тощо. 

 Наведу один з варіантів математичної казки, яка допоможе закріпити 

поняття «вищий — нижчий», «довший — коротший», навчити дітей 

орієнтуватися у просторі, описувати положення предметів відносно один 

одного, розвине навички креативного конструювання.Така казка дає малятам 

максимальну опору на наочність, діти можуть побачити і дослідити різницю 

між об’єктами. З часом малята зрозуміють, чим мають відрізнятися об’єкти і 

їх порівняння перейде у внутрішній план, а з часом стане не таким 

буквальним. 

Історія про довгих і коротких черв’ячків 
(математична пізнавальна казка) 
Педагог розповідає казку дітям, вони одразу все будують, обговорюють 
побудоване (Чи завжди у всіх буде виходити однаково? Чому?). У кожного 
має вийти своя власна диво-казка. Жодної однакової! І всі правильні! 
 В одній казковій країні, в одному казковому веселому місті живуть собі 
нерозлучні друзі-черв’ячки: Жовтий і Зелений. Жовтий черв’ячок трохи 
коротший (складається з трьох жовтих кубиків — голівка + ще 2 кубики), 
ніж Зелений (складається з чотирьох зелених кубиків — голівка + ще 3 
кубики). 
- Розкажіть, які друзі_черв’ячки? (Веселими, привітними, добрими…) 
- Придумайте їм імена. 

 Черв’ячки живуть у невеличких будиночках, що стоять поряд: у 
Зеленого черв’ячка будинок двоповерховий і широкий, адже він довший, а у 
Жовтого — вужчий і вищий, адже він коротший. 
- Побудуйте будиночки черв’ячкам. 
- Якої висоти (міряємо висоту і ширину кубиками з конструктора 2 х 2) будиночок Жовтого 
черв’ячка? Зеленого черв’ячка? 
 
Вихователь обговорює з дітьми, чи в усіх вийшли однакові будиночки. Чому? Чим 
будиночки відрізняються? (Зверніть увагу дітей на колір будиночків, кількість поверхів 
та кількість кубиків, з яких вони побудовані). 
 

На центральній площі міста, де всі зустрічаються,люблять посидіти на 
лавочках, попити чайок з смачнючими тістечками, розповісти новини, цікаві 
історії, придумують всі разом казки…росте казкове   Диво-дерево — високе-
високе, вище будиночка Жовтого черв’ячка, різнобарвне. Шелестить своїми 
диво-вітами, слухає казки та переповідає їх вітру, а він уже розносить казки 
по всіх країнах і до нас також залітають чудові казки черв’ячків. 



- Чим це дерево дивне? 
- Скільки кубиків заввишки? Завширшки? 
 

До будиночків черв’ячків йшли стежинки завширшки,як його будиночок. А 
щоб інші черв’ячки, що живуть у місті, не заплуталися, до кого з друзів яка 
стежинка веде, стежинки відрізняються кольорами. 
 
- Якого кольору краще побудувати стежинки (так,щоб стежинка сама «розповідала» до 
кого вона веде)? Чому? 
- Як ви думаєте, у якого черв’ячка стежинка вужча? 
  Ширша? Довша? Коротша? - Чому так вийшло? 
- Скільки черв’ячків можуть одночасно йти разом по стежинках? 
- Якою стежиноюю разом може йти більше черв’ячків? - Якою менше? 
- Чи в усіх вийшло однаково? - Чому? 
 

Прилетіла зграйка пташок, вони теж хочуть казки послухати: три сіли на 
дерево: жовта — на верхню гілочку, біла — на нижню, сіра — між білою і 
жовтою пташками. Ще дві пташки не захотіли сідати на дерево: одна сіла на 
землю зернятками поласувати, друга— сіла трохи вище. 
 
- Куди вона могла сісти? 
- Скільки пташок у зграйці? 
- Яка пташка сидить вище всіх? - Яка нижче всіх? 
- Скільки пташок сидить під деревом? 

Неподалік у місті живуть ще чотири друга наших знайомих черв’ячків. Вони 
завдовжки 5 кубиків (1 кубик голівка + ще 4 кубики). 
- У вас є кубики двох кольорів. Побудуйте друзів_черв’ячків так, щоб    усі вони були 
різними. 
- Як черв’ячків звати? 
- Який тепер черв’ячок в місті найкоротший? Найдовший? 
- Скільки черв’ячків однакової довжини? 
- На скільки друзі_черв’ячки довші Жовтого черв’ячка? 
- На скільки Зелений черв’ячок коротший за друзів-черв’ячків? 
 

Друзі_черв’ячки разом побудували будиночок. Ко_жний черв’ячок живе на 
окремому поверсі. На першому поверсі будинку ніхто не живе: на ньому є 
затишна вітальня, де друзі приймають гостей. 
 
_Скільки поверхів у будинку черв’ячків? 
  Діти конструюють будинок. 
 
- Який будинок у місті найвищий? Найнижчий? 
- На скільки найнижчий будинок нижчий за найвищий? 
- Порівняйте за висотою інші будинки в місті. 
- Побудуйте стежинку до будиночка чотирьох черв’ячків. Якою вона буде? Чому? 
 
Біля великого дерева у затишному куточку стоять лавочки і столик. 



- Побудуйте лавочку з трьох кубиків. 
- Якому черв’ячку на ній зручно сидіти? Чому? 
- Побудуйте лавочки для всіх черв’ячків у місті. 
- Скільки лавочок потрібно побудувати? 
- Скільки кубиків для кожної лавочки потрібно? 
- Як побудувати лавочки так, щоб всі мешканці міста знали, де чия лавочка стоїть? 
- Для яких черв’ячків потрібна найдовша лавочка? Найкоротша? (За потреби можна 
порівняти й інші лавочки за довжиною). 
-  Чи однакової висоти всі лавочки? 
-  Що вище стіл чи лавочки? Чому? На скільки кубиків відрізняється їх  висота? 
- На стіл чи лавочки потрібно взяти більше кубиків? Чому? На скільки? 

 
Так і живуть дружно у казковому місті друзі_черв’яки. 
- Як вони живуть? 

У сороки, яка живе у гніздечку на дереві, є особливе завдання: вона має 
вчасно повідомити про зустріч всіх черв’ячків. Сорока має простежити, щоб 
ніхто з черв’ячків не запізнився на зустріч. Допоможімо сороці: порадимо, у 
якому порядку краще звати на зустріч друзів. 
 
-Чи однакової довжини стежинки у місті? 
-Якою стежинкою черв’ячки можуть ходити тільки один за одним? По якій парами? 
- Скільки черв’ячків одночасно може йти іншими стежинками? 
- Яка стежинка найширша? Найвужча? На скільки найширша стежинка ширша найвужчої? 
- Якіою стежинкою черв’ячок йтиме найменше часу? Найбільше часу? Чому? 
-Як добудувати стежинки так, щоб черв’ячкам скоріше було добиратися до дерева? 

Далі імпровізація — кожний може придумати свою казкову історію: 
наприклад, про кішку, яка злякала пташок, та черв’ячків. Або діти можуть 
уявити, як черв’ячки ростуть. Які будинки їм будуть потрібними? Що ще треба 
змінити у місті? Якого найдовшого черв’ячка можна побудувати? (Підказка: 
черв’ячок може звернутися клубочком). Діти можуть прикрасити місто 
черв’ячків, далі розширювати місто — побудувати більше дерев, майданчик з 
гойдалками… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Вирішили: 

1.Розглянути перспективи застосування ЛЕГО у різних ігрових і навчальних 

зонах. 

2. По можливості придбати різноманітні набори ЛЕГО, які створюють 

поживний ґрунт для гри, навчання, творчості, фантазії. 

3. На заняттях із дітьми молодшого дошкільного віку використовувати  

конструктори ЛЕГО — Duplo. 

 

4. Користуватися методичним посібником «ШІСТЬ ЦЕГЛИНОК»   в 

освітньому просторі школи»  з метою реалізації ігрових та діяльнісних 

методів навчання у початковій школі. 

5. Інтегрувати  LEGO Education –  методичний комплекс практично в усі 

види роботи педагога з дітьми для отримання STEM-освіти. 

 

 


