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Abstract. The talk presents some ideas for implementation of Lego technology in teaching and learning 
process at Primary school, based on the author’s experience. 

Днес учителят има възможност да използва огромно разнообразие от съвременни интерактивни тех-
нически средства и технологии, които да направят учебния процес увлекателен за учениците. Формира-
нето на ключови компетентности се постига при включването на децата в дейности със забавни елемен-
ти и проблемни ситуации, които да ги стимулират за активно участие в процеса на обучение и да доведат 
до умения детето  самостоятелно да взема решение в проблемна ситуация, защото то може би ще изби-
ра професия, която днес я няма, ще използва технологии, които още не са създадени. 

Играта ЛЕГО, която е на 85 години, е обявена за най-великата играчка на всички времена, защото е 
подходяща за всяко едно дете – момиче или момче и то във всяка възраст. Има неограничен потенциал – 
с нея може да се играе няколко часа на ден през всеки сезон на годината и не уврежда здравето, анга-
жира вниманието на децата, стимулира пространственото им мислене, наблюдателността и фантазия-
та,  развива въображението и творческите им способности. Това са част от причините тази занимателна 
игра и днес да предизвиква голям интерес у децата. Затова тя е любима и предпочитана и в 21 век. Ле-
го-то вълнува днешните деца също толкова, колкото и компютърните игри. Създаването от отделни цвет-
ни елементи на нещо цяло – животни, автомобили, самолети, космически кораби, замъци и практически 
всичко, което иска, предизвиква големия  интерес на децата да играят с Лего. Но това са дейности по ин-
тереси с творчески характер и те се занимават с тях в свободното си време. 

Началната училищна възраст е период, в който активно се развиват вниманието, мисленето, възпри-
ятията. Проявявайки своята любознателност децата намират творческо решение на всяка нова за тях за-
дача. С огромен интерес те създават различни предмети и много често включват направеното от тях в ро-
лева игра. Овладяването на теоретични знания изисква от ученика да следва определен алгоритъм, за да 
достигне до разбиране на поставената задача и нейното изпълнение, а това води до самостоятелност в 
учебната дейност и усвояване на определени знания и формиране на умения. 

В началното училище, за постигане на основните образователни цели,  учителят може да интегрира 
Лего конструктора, което ще разнообрази процеса на обучение, ще го направи увлекателен и интересен. 
Много по забавно е да пресъздадеш даден предмет самостоятелно, със собствените си ръце, отколкото 
да видиш неговото изображение на екрана, картинката в учебника или само да слушаш обяснението на 
учителя. Чрез комбиниране на елементи от конструктора от една страна се дава възможност да се  раз-
виват различни умения – внимание, мислене, творчески способности, устна реч, а от друга страна – дава 
възможности за пресъздаване на модели като се използват заложбите на децата и тяхната фантазия. Та-
ка Лего конструкторът няма да е само средство за онагледяване, а ще се превърне в средство за развива-
не потенциала на децата. Леготехнологията е интересна, защото интегрира елементите на играта, експе-
римента и ученето. Лего конструкторът променя средата на обучение. С Лего може не само да се играе, 
а да се превърне в инструмент, помагащ в обучението на детето, поощряващ неговата активност и любо-
питство да усвои материала, т.е. интересът към знанието да се опира на занимателната игра и дидактиче-
ската задача. При работа с Лего детето първо се запознава с поставената задача като гледа презентация. 
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След това конструира модела като използва разноцветните елементи на конструктора и работи със соб-
ствено темпо. Следва съпоставяне на предложения и изработения от него модел, като при необходимост, 
ако е допусната грешка, може да се поправи, да се коригира  и накрая се презентира точен модел. По то-
зи начин децата се научават да обръщат внимание на всички детайли. Процесът на конструиране изисква 
от детето концентрация – да се вземе елемент с точния цвят и размер. По време на работа то придобива 
умения да разпределя времето си и да планира своята работа.      

За  овладяването на определено образователно съдържание учителят трябва да прояви творчество 
и да реши сам кога да използва Лего конструктора, как да го впише в учебния процес и да структурира 
свои задачи с различна степен на трудност, защото няма разработени методически материали. Образо-
вателната задача трябва да провокира детското мислене и действие. Учителят трябва да  научи ученика 
да анализира ситуацията, да прави изводи, да намира решение на задачата или проблемата. Урокът е ос-
новно средство за развитие на компетентностите на учениците, а учителят е този, който обезпечава фор-
мирането на различни компетентности. Всеки урок трябва да води до повишаване на качеството на обу-
чение чрез развитие на познавателните интереси на учениците, тяхната активност и творчески способ-
ности. Учебният процес трябва така да е планиран, че всеки ученик, независимо от своите възможности, 
може да се развива  и реализира. Лего конструкторът създава среда за изпълнение на разнообразни дей-
ности, в която детето търси различни пътища за работа. Това се постига чрез многообразните  лего зада-
чи, които могат да бъдат по образец, по условие или по самостоятелно съставен план. Конструирането по 
образец е тогава, когато детето има готов модел на това, което трябва да се конструира – например схе-
ма на къща. При конструирането по условие няма готов образец, а се конструира по условие, тема, идея 
като се дават указания – например къщичката за кученцето трябва да е малка, а за кравата – голяма. При 
конструирането по собствени идеи учениците без указания сами избират какво и как да направят като из-
ползват елементите на конструктора, с който разполагат. Това им дава възможност да реализират своите 
творчески идеи и да представят своята индивидуалност.   

Дейностите с Лего могат да се използват по различни учебни предмети. Работата може да бъде както 
индивидуална, така и по двойки или малки групи. Интегрирането на Лего конструктора в различни учеб-
ни предмети дава възможност за реализация на нови образователни концепции, овладяване на нови 
знания и умения и разширяване на кръга на интереси на децата. Тук ще представя някои от възможност-
ите за първи клас в часовете по български език и литература, математика, околен свят, музика, изобра-
зително изкуство. По време на който и да е час при работа с конструктора се увеличава речевия запас на 
учениците, развиват се комуникативните компетентности, усъвършенстват се уменията да се правят из-
води и обобщения за извършената работа. Възникналите речеви ситуации усъвършенстват речевите уме-
ния на учениците, а това са компетентности, които са необходими за успешното обучение в училище. При 
съвпадение на учебното знание по отделните предмети вече можем да говорим за интегриращ характер 
на междупредметни връзки с разнообразна творческа активност.

В настоящата статия предлагам някои идеи за използване на лего конструктора в учебния процес.
  Изработване на звукови модели на думи с помощта на червени и сини елементи. 
  Изработване на модел на дадено изречение с различни по големина и цвят елементи за всяка ду-
ма като по този начин се овладява разделното писане на думи. При групова работа може всяко де-
те да си постави елемент за дума, всички елементи са схема на изречение и по тази схема да съста-
вят изречение. Задачата може да е изречението на всяка група да е свързано по смисъл с предход-
ното и всички заедно да образуват текст. Така децата се мотивират да анализират използваните ре-
сурси, да развиват въображението си, за да съставят разказ – устен или писмен, в зависимост от то-
ва в кой момент на обучение се използва дадената задача. В часовете по четене по изучаван текст 
може да се направи проект. Подходящи текстове са  на Ран Босилек „Родна стряха „ – модел на двор 
и къща, на Марко Ганчев „Светофар“, „Зебра“ – модел на улица [1]. Децата пресъздават ситуация, 
която ежедневно наблюдават около себе си. 

  По Математика, за постигане целите на обучение, може да се използват елементите на конструк-
тора при:

  въвеждане и усвояване на понятията горе, долу, пред, зад, под, над, ляво, дясно, малък, го-
лям, късо, дълго; 

  при групиране и сравняване предмети по различни признаци с „повече“ и  „по-малко“, „…тол-
кова, колкото“;

  при запознаване с число и цифра. Децата  могат да използват както разноцветни елементи, та-
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ка и едноцветни. При въвеждане на ново число и неговата цифра децата могат да представят чис-
лото с помощта на елемент със съответен брой тухлички или да изработят цифрата с помощта на 
различни елементи. След което, върху пластелин да направят отпечатък на изработената цифра. 

  усвояване на  разместително свойство на събирането;
  За сравняване на числата и съставяне на равенства и неравенства учениците могат да работят по 
двойки. В отделни кутии са поставени листчета с числа и знаци за сравнение. На случаен принцип 
всяко дете избира по едно число и го моделира с лего елементи във вид на кула. След това едно от 
децата поставя знакът за сравнение, така че неравенството да бъде вярно. Така неравенството, из-
писано на хартия, дава на детето визуална представа. След това съставеното неравенство може да 
бъде записано от дете на дъската или в тетрадката. 

  При решаване на първите текстови задачи се моделира с елементи даденото в условието и така 
бързо и вярно се решава поставената задача. 

  При изучаване на двуцифрени числа се използват елементите със съответния размер – за десетица 
един елемент от десет тухлички и до него друг елемент показващ броя на единиците и т.н. 

  При събиране и изваждане с преминаване на десетицата  ученикът едновременно възприема зри-
телно, слухово и моделира. 

  Моделирането на различни забавни геометрични фигури въвежда учениците в страната Геометрия. 
Детето само решава с какви по цвят и размер елементи да си служи. За поставяне на задачата мо-
же да се използват гатанки или стихотворения. 

Работата с конструктор по време на учебен час води до усъвършенстване на компетентностите на уче-
ниците, защото те се научават да разчитат схеми, творчески да подхождат за изпълнение на поставената 
задача, като работят както индивидуално, така и по двойки или в малка група. Презентирайки готовия си 
продукт детето представя това, което то е направило. Това е една естествена речева среда и води до усъ-
вършенстване на неговите речеви умения. Така те добиват опит логически последователно да предста-
вят своята теза и да я отстояват. 

В процеса на обучение учениците трябва да проявяват творчество във всяка една дейност. Лего кон-
структорът е подходящ за работа при провеждането на интегриран урок и при проектно-базираното обу-
чение. 

Лего обучението осигурява благоприятно адаптиране на детето в училище. То дава възможност чис-
лата, думите и понятията да се превърнат в реален модел, който може да се пипне, промени, обсъди. 
Учениците могат да експериментират и усъвършенстват своите творчески възможности като предлагат 
оригинални решения на поставените задачи. Ефективните образователни решения създават мотивира-
ща и увлекателна образователна среда, формират ключови компетентности, които са необходими за ус-
пешното развитие на човек през целия му живот – творческо мислене, умения за работа в група, водене 
на дискусия и вземане на решение. 
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