
Lego edukacja - innowacja
pedagogiczna

A U T O R S T W A  M A R T Y  M A R Z E C K I E J



Rozpoczęcie innowacji

Innowację pedagogiczną Lego edukacja 

w grupie 6 latków rozpoczęto w połowie września 2021 r.

Pierwszą aktywnością było przeprowadzenie tygodniowego

tematu kompleksowego - "Lego edukacja - wprowadzenie

do innowacji pedagogicznej". W trakcie  tygodnia zajęć

powstał kącik Lego konstruktora, kodeks Lego fana, dzieci

stworzyły swoje figurki Lego, kodowały z wykorzystaniem

klocków, brały udział w zajęciach metodą "6 klocków",

dzieci dowiedziały się czym jest logo i jak wygląda logo

klocków Lego, stemplowały w masie solnej za pomocą

klocków, lepiły z modeliny swoje klocki w ulubionych

kolorach, budowały wieżę z zamkniętymi oczami,oglądały

film o powstaniu klocków Lego.

Rozpoczęcie projektu - gazetki



Projektowanie 

figurek Lego



Stworzenie kącika Lego
konstruktora

W kąciku Lego konstruktora obowiązuje Kodeks Lego fana

zaproponowany przez dzieci. Raz w tygodniu, w

poniedziałki nauczyciel umieszczał dla dzieci zadania do

wykonania w ciągu całego tygodnia. Za wykonane zadanie

dziecko mogło przyczepić przy swoim imieniu zdjęcie z

symbolem Lego. W piatek przedszkolaki podsumowywały

realizację zadań - opowiadały, które zadanie udało im się

wykonać, które sprawiło kłopot. Rozmawiały z

nauczycielem o tym,  komu chciało się wziąć udział w

zadaniu, czy zadania się podobały itp. 

Kącik Lego konstruktora



Lepienie klocków z masy Oglądanie książek tematycznych

Oglądanie książek tematycznych



Zajęcia metodą "6 klocków" Budowanie z zamkniętymi oczami



Stworzenie kącika emocji
Opowiadanie o swoich emocjach 

i przeżyciach



Kodowanie z klockami Lego Gra w Lego memory

Klocki Lego w roli stempli



Przykładowe zadania do
wykonania w ciągu tygodnia

Zbuduj most

Zbuduj przedszkole
Zbuduj kran



Przykładowe zadania do
wykonania w ciągu tygodnia

Stwórz grę z wykorzystaniem
zbudowanych przez Ciebie ludzików 

Zbuduj zgodnie z instrukcją

Wieża -

porównywanie
wysokości



Przykładowe zadania do
wykonania w ciągu tygodnia Ułóż napis "Lubię przedszkole" :)

Zbuduj tor dla piłki
Miasto -

wspólna praca



Przykładowe zadania do
wykonania w ciągu tygodnia

Kodowane zagadki - zabawa
metodą "6 klocków"

Zbuduj rakietę



Przykładowe zadania do wykonania w ciągu tygodnia

Zbuduj ramkę do portretu babci i dziadka.



Przykładowe  świąteczne
zadania do wykonania 

W grudniu cotygodniowe Lego zadania miały świąteczny
charakter :)

Zbuduj sanie Mikołaja

Zbuduj świąteczną świeczkę
Zbuduj dom z kominem przez
który może wejść Mikołaj



Przykładowe zadania do wykonania w ciągu tygodnia

Zbuduj dinozaura.



Przykładowe zadania do wykonania w ciągu tygodnia

Okulary przeciwsłoneczne
Farma

Zbuduj wielkanocne lub wiosenne atrybuty

Kura i kurczak



Zajęcia metodą "6 klocków" Budowanie cyfr z klocków

Mierzenie długości, wysokości i
obwodu.

W czasie trwania projektu dzieci uczestniczyły w zajęciach
prowadzonych Metodą "6 klocków", która polega na

wykorzystywaniu w codziennej praktyce krótkich i przystępnych
ćwiczeń mających uatrakcyjnić proces zdobywania wiedzy.
Każde dziecko otrzymywało 6 klocków w różnych kolorach.

Następnie przed przedszkolakami stawiono rozmaite zadania
do wykonania. Począwszy od tych najłatwiejszych jak np.

budowanie cyfr i liter z klocków, po te najtrudniejsze, jak np.

wykonywanie dodawania, odejmowania, mierzenie itp. Metoda
"6 klocków" były wykorzystywana zarówno na zajęciach z

edukacji matematycznej, językowej, jaki i ruchowej.



Zajęcia metodą "6 klocków" Kodowanie



Gazetka informacyjna dla rodziców 



Świętujemy urodziny w stylu Lego  

 Lego   siatkówka
 Urodzinowe kartki Lego



Uczymy się czytać z Lego  

 Czytamy dzieciom polecenia - zadania Lego 

do wykonania w ciągu całego tygodnia 



Swobodne zabawy z Lego  - pomysły dzieci 



Ogłoszenie konkursu fotograficznego dla dzieci 
i rodziców - "Lego Masters"



Wyniki konkursu "Lego Masters" - wirtualna galeria



Dzień Klocków Lego  

Głównym wydarzeniem innowacji była organizacja Dnia Klocków Lego dla dzieci ze wszystkich grup. Przedszkolaki 
dowiedziały się jak powstały klocki Lego oraz brały udział w zabawach, które miały pokazać, że klocki dają 

nieograniczone możliwości zabawy. W trakcie uroczystości nastąpiło wręczenie nagród dla uczestników konkursu 
"Przedszkolny Lego Masters".



Dzień Klocków Lego  



Dzień Klocków Lego  



Zakończenie innowacji - wyjście na wystawę klocków 

Lego - HistoryLand



Zakończenie innowacji - wyjście na wystawę klocków 

Lego - HistoryLand



Lego edukacja - podsumowanie
 Innowacja pedagogiczna „Lego edukacja” była prowadzona w grupie 6 – latków w roku szkolnym
2021/2022 od września do maja. Przez cały czas trwania innowacji dzieci otrzymywały cotygodniowe
zadania do wykonania. W każdy poniedziałek przedstawiano przedszkolakom dwa zadania do wykonania,
które podsumowywano w piątki. Zadania były adekwatne do aktualnych zainteresowań dzieci,
prowadzonych tematów kompleksowych lub świąt i uroczystości.
 Dzieci chętnie podejmowały proponowane aktywności, były zaangażowane, współpracowały ze sobą. 

Efekty przeprowadzonej innowacji:
 - proponowane działania pozwalały zaobserwować poziom zaangażowania dzieci w wykonywane -
zadanie, obowiązkowość i skrupulatność przedszkolaków;
- rozwinięcie umiejętności planowania swojej pracy,nauka odpowiedzialności za wykonywane zadanie;
- umiejętność rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z  emocjami związanymi z koniecznością
dzielenia/wymieniania się klockami; rozwinięto umiejętności społeczne;
- rozwinięcie umiejętności konstrukcyjnych i matematycznych;
- rozwój kreatywności i twórczej postawy;
- rozwijanie zainteresowań.


