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Наше життя - гра або весь світ - LEGO
А починалося все надзвичайно просто ...

У 1932 р. датчанин Оле Кірк Крістіансен, назбиравши грошенят,
вирішив почати свою справу, просте і надійне - виробництво драбин і
прасувальних дошок. На виробництві він знайшов справу для кожного з
членів сім’ї. Особливо старанно трудився молодший син 12 річний
Готфрід Кірк Крістіансен. Одного разу батько побачив, що син обрізки
дошки, схожі на кубики, не викидає, а складає в окрему коробку.

- Готфрід, навіщо тобі це сміття?

- Це не сміття, тато. Я фарбую обрізки і обмінююся ними з
хлопцями. Вони думають, що це кубики. Дивись, який складаний ніж я
отримав за 12 синіх і 12 червоних кубиків.

- І багато тобі вдалося вже наміняти?

- Усі! Тільки наш тесля ріже дошку так акуратно, що відходів майже
не залишається.



Компанія 
LEGO заснована 

у 1932 році.  
Її засновник –

датчанин 
Оле Кірк Крістіансен

(Біллунд, Данія)  



Започаткувавши 
виробництво 

дерев’яних іграшок,
а згодом і кубиків, 
Кірк створив фірму 

LEGO, 
з’єднавши датські слова 
leg - грати і godt – добре

(«грати із задоволенням»,
з лат. «я складаю разом»)



Майстерня дерев’яних іграшок, 1940 р.

Девіз «Тільки найкраще 
достатньо добре» 



У 1947 році 
компанія Lego 
почала випуск 

пластикових іграшок 
і вже у 1949

з’явилися знамениті 
цеглинки Lego



1963 р. - Готфрід Кірк Крістіансен складає 
10 характеристик кожного продукту LEGO:

1. Необмежений потенціал гри.

2. Підходить для дівчаток і для 
хлопчиків.

3. Підходить для будь-якого віку.

4. Підходить для будь-якого 
сезону.

5. Здорові і спокійні ігри.

6. Можна довго грати - навіть 
кілька годин.
7. Розвиток уяви та творчих 
здібностей.

8. Чим більше цеглинок LEGO, тим 
краще.

9. Завжди доступні додаткові 
елементи і набори.

10. Якість видно в кожній деталі.



Основними ідеями Lego є 
модульність і сумісність

Хоча цеглинки за 70 
років свого існування 
змінювали дизайн і 

форму, вони абсолютно 
сумісні між собою



2 основні види конструктора LEGO

З великими деталями 
– Дупло,
1967 рік

З більш мілкими 
деталями – ДАКТА



Простота + універсальність = 
безмежні можливості



Модельний ряд конструкторів «LEGO»

Данська компанія випускає 40+ колекцій для дітей
від 2-х до 12-ти років. Найпопулярніші:

•«Duplo»

•«Star Wars», «Зоряні війни»;

•«Disney»;

•«Classic» з базовими фігурками;

•«Technic», присвячена транспорту та техніці;

•«Architecture», архітектурні пам'ятники;

•«City»: будівлі, професії, міський транспорт



Lego сьогодні…

• LEGO Group – світові виробники 
іграшок

• LEGOLAND – парки 

• LEGO Games - комп’ютерні ігри 

• LEGO robotics system – роботи 

• LEGO – нові лінійки у 
виробництві: LEGO Technic Unimog и 

LEGO Ninjago, Prince of Persia и Atlantis, 
LEGO Friends



Існує будинок, повністю виготовлений з 
цеглинок Lego, 

журналіст Джеймс Мей,
Англія, 

3000000000 кубиків



Найвища вежа Lego в світі, Тель-Авів, 2017 р.



Портрети з Lego
Фото Sean Kenney



Компанія Lego у 
2010 році 

оголосила про 
успішне 

випробування 
робота серії 

"Lego Mindstorms" 
на Міжнародній 
космічній станції 

(МКС)



Тисячі людей зібралися щоб стати свідками 
інавгурації Барака Обами (Legoland, Каліфорнія)



«Консенсус» -
інсталяція на галявині біля Білого Дому


