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Шановні дорослі!

Всі батьки хочуть бачити своїх малюків здоровими, веселими, 
розумними. 

Найкращі вихователі та вчителі малюка в цьому віці – це батьки. 
Все, що ви зможете дати своїй  дитині, все, чого ви навчите малюка, 
послужить для його подальшого розвитку.

Молодший дошкільний вік – самий важливий період для дитини, 
адже саме в цей період формуються і розвиваються всі основні 
функції, необхідні людині. 

  У цей час йде активний розвиток  всього організму,  формування 
вищої нервової діяльності, розвиток інтелекту. Дитина готова 
засвоювати масу нової інформації про навколишній світ.  Їй стають 
зрозумілі абстрактні явища, нові форми діяльності,  вона готова 
порівнювати, міркувати, аналізувати, вчиться   висловлювати свої 
думки, концентрувати увагу.  

Дослідження і досвід сучасних пепедагогів і психологів показали: 
чим раніше починається адекватне, грамотне навчання, тим 
кращим буде інтелектуальний  розвиток надалі.  

Послідовне навчання здатне пробудити в дітях інтерес до пізнання 
навколишнього світу. Але як це зробити, не зашкодивши дитині? Як  
розкрити здібності малюка? У цьому вам допоможе наша книга.

З чого починати?

Наш мозок найдосконаліший у світі пристрій, але не усі вміють 
ним правильно користуватися. За все життя він обробляє величезну 
кількість інформації.  Фільтрує та аналізує, досліджує та застосовує,  
мислить та контролює, уявляє та  фантазує. 

Мозок не дарма порівнюють з комп’ютером, специфіка їх роботи 
багато в чому схожа. Ось тільки мозок значно потужніший.Складається 
він з двох півкуль – лівої і правої.

Ліва півкуля відповідає за наше абстрактне і логічне мислення, за  здіб-
ності до вивчення мов, запам’ятовує інформацію, контролює нашу мову. 

Права – відповідає за обробку всієї невербальної інформації, 
за музичні здібності, сприйняття місцерозташування, а також  за 
моторику, інтуїцію,  уяву, емоції, фантазію, творчість. 

Так як і м’язам тіла для правильної роботи потрібні постійні 
тренування, так і для нашого мозку важливі щоденні вправи. Завдяки  
стимуляції роботи мозку, між нейронами утворюються нові синапси, 
кора головного мозку стає звивистою і товстішою, в речовину мозку 
вростають нові капіляри, аксони швидше проводять нервові сигнали і 
між окремими структурами мозку збільшуються функціональні зв’язки. 

Все це сприяє кращому запам’ятовуванню, гарній концентрації 
уваги, швидкому аналізу інформації, активному мисленню і багато 
чому іншому. В результаті у дитини розвиваються розумові та 
інтелектуальні здібності. А цілісне мислення – це сукупна робота 
двох півкуль головного мозку.

У комплексній роботі обидві півкулі створюють цілісну особистість, 
якій під силу будь-які завдання і складності. При синхронній роботі 
обох півкуль, людина розвивається так, як закладено природою – 
успішно, повноцінно, гармонійно і щасливо.                            

У наш час, мабуть, усі знають, що у більшості людей домінуючою є 
ліва півкуля головного мозку.   На цю більшість і орієнтоване навчання 
в нашій культурі.  

Саме звідси у багатьох дітей можуть бути проблеми з навчанням. 
На жаль, люди здебільшого ігнорують незліченні можливості, що 
криються в правій половині мозку.

Вченими було доведено, що систематична цілеспрямована робота 
з розвитку дрібної моторики рук допомагає подолати різні недоліки і 
відхилення в психофізичній сфері дитини. Розвиток рухів пальців рук 
тісно пов´язаний з мовною функцією. 

Тому так важливо розвинути моторику обох рук. Це наштовхнуло 
автора на створення даного робочого альбома для дітей  від 5 років.
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Мета роботи з зошитом — налаштувати півкулі головного мозку 
на гармонійну, узгоджену співпрацю. Для цього потрібно давати 
обом півкулям одне спільне завдання. Такою роботою для них буде 
одночасне створення  малюнка та написання елементів букв обома  руками.                   

Як працювати з вправами:

Заняття повинні проводитися у гарному настрої і носити ігровий 
характер. Перед виконанням вправ слід виконати гімнастику мозку, 
подану нижче,  протягом 5-7 хв. 

Основою занять є малювання та письмо двома руками. 

Метою даної вправи є налаштування півкуль головного мозку 
на гармонійну, узгоджену співпрацю через одночасне створення  
малюнка та обведення ліній обома  руками.

Дитина бере в обидві руки по олівцю та одночасно двома руками 
обводить по пунктирних лініях малюнок. Не слід вимагати від дитини 
ідеально рівних  ліній. Головне те, що працюють дві руки одночасно.

Після обведення контурів, малюнок можна розфарбувати також 
обома руками. Доцільно запропонувати дитині  домалювати малюнок   
вигаданими елементами. Це розвиває її уяву та фантазію.

Наступне завдання виконується аналогічно. По контуру обома 
руками одночасно обводяться лінії, елементи літер. 

Ігри та вправи для гімнастики мозку

1. Вправи на візуалізацію.

Ви часто подорожуєте і не знаєте, чим можна зайняти свою дитину  
під час нудної поїздки? Посадіть дитину поряд з собою і запропонуйте 
трохи пофантазувати.

Давай закриємо очі і уявімо білий аркуш паперу, на якому великими 
літерами написано твоє ім’я. Уяви, що букви стали синіми... А тепер 
- червоними, а тепер - зеленими. Хай будуть зеленими, але аркуш 
паперу раптом почав ставати рожевим, а тепер - жовтим.

А тепер прислухайся: хтось кличе тебе по імені. Вгадай, чий це 
голос, але нікому не кажи, сиди тихенько. Уяви, що твоє ім’я хтось 
наспівує, а навколо грає музика. Давай послухаємо!

А зараз ми доторкнулося до твого імені. Яке воно на дотик? М’яке? 
Тепле? Пухнасте? 

Тепер ми будемо пробувати твоє ім’я на смак. Воно солодке? А може 
бути, з кислинкою? Холодне, як морозиво, або тепле?

Ми дізналися, що наше ім’я може мати колір, смак, запах і навіть 
бути якимось на дотик. А тепер відкриємо оченята. Але гра ще не 
закінчено. Попросіть дитину розповісти про своє ім’я, про те, що вона 
бачила, чула  і відчувала. Трохи допоможіть  їй.

Розповідь закінчено. Беремо олівці і просимо намалювати ім’я. 
Дитина може малювати все, що захоче, головне, щоб малюнок 
відображав образ імені. Нехай дитина прикрасить малюнок, 
використовує як можна більше квітів. Але не затягуйте це заняття. 

Важливо закінчити малювати в чітко відведений час. Тут вже Ви 
самі думайте, скільки відвести на малювання - повільному малюкові 
потрібно хвилин двадцять, а  хтось  намалює все і за п’ять хвилин.

Малюнок готовий. Нехай малюк пояснить, що означають ті чи інші 
деталі, що він намагався намалювати. Якщо йому складно це зробити - 
допоможіть: “Що це намальовано? А це? А чому ти намалював саме це?”

Суть гри зрозуміла. Ми провели дитини по всім відчуттям: зір, смак, 
нюх, змусили включитися в діяльність і уява, і мова. Таким чином, всі 
зони мозку мали взяти участь у грі.

2. “Вухо-ніс”

Лівою рукою беремося за кінчик носа, а правою - за протилежне 
вухо, тобто ліве. Одночасно відпустіть вухо і ніс, плесніть в долоні і 
змініть положення рук так, щоб вже права трималася за кінчик носа, а 
ліва - за протилежне, тобто праве вухо.
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3. “Кільце”

По черзі і дуже швидко перебираємо пальці рук, поєднуючи в 
кільце з великим пальцем вказівний, середній, безіменний, мізинець. 
Спочатку можна кожною рукою окремо, потім одночасно двома 
руками.

4. Кулак-ребро-долоня

Дитині показують три положення руки на площині столу, послідовно 
змінюють один одного. Долоню на площині, долоня, стиснута в кулак, 
долоня ребром на площині столу, розпрямленні долоню на площині 
столу. При засвоєнні програми або при ускладненнях у виконанні 
педагог пропонує дитині допомагати собі командами ( «кулак - ребро 
- долоня»), вимовленими вголос або про себе.

Що  отримує  дитина працюючи з зошитом?

1. Поліпшується загальний психофізичний стан.   Це оцінювалося 
суб´єктивно - з реакції заспокоєння, поліпшення настрою і 
сприйняття нового матеріалу після виконання вправ з зошита, 
у повній тиші.

2. Активізується права півкуля - помітно не тільки по хорошій 
роботі лівої руки, але і по тому, що слухачі не відстежують часові 
рамки вправи і не відчувають, скільки часу пройшло з початку 
роботи над завданням.

3. Швидко і істотно підвищується тонко-чуттєве сприйняття.
4. Ліва (у лівшів - права) рука стає більш «робочою», ніж до 

виконання вправ.
5. Симетрування роботи мозку позитивно позначається на 

функціонуванні всіх органів і систем, так як симетрія - 
властивість живого. 

Отже, чим більше симетрії, тим менше втрат життєвої енергії. Коли 
ліва півкуля набагато активніше правої, кровообіг в лівій половині 
мозку теж активніше, ніж у правій. 

А оскільки від роботи мозку залежить весь організм, то такий 
нерівномірний кровообіг позначиться на функціонуванні   і дихальної, 
і травної, і інших систем. 

Це означає, що робота з зошитом, активізуючи узгоджену діяльність 
обох півкуль мозку, може дати загальний оздоровчий ефект.
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Малюємо лівою рукою Малюємо правою рукою

День 5 Завдання 1
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Завдання 2. Незнайко додав зайву картинку в кожному з рядів. Познач її “Х“ (хрестиком).

Завдання 3. Пензлик старанно розмалював фігури. Назви кожну фігуру. Якого вона кольору? 
Запам’ятай кольори фігур та виконай завдання на наступній сторінці.

2.1

2.2

3.1

День 5 Завдання 2-3
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Завдання 4. Визнач пов’язані предмети (логічні пари) та з’єднай їх лінією. 

Завдання 3. Згадай якого кольору були фігури. Розмалюй їх.

3.2

4.1

День 5 Завдання 3-4
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Малюємо лівою рукою Малюємо правою рукою

День 8 Завдання 1
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Завдання 2. Незнайко додав зайву картинку в кожному з рядів. Познач її “Х“ (хрестиком).

Завдання 3. Пензлик старанно розмалював фігури. Назви кожну фігуру. Якого вона кольору? 
Запам’ятай кольори фігур та виконай завдання на наступній сторінці.

2.1

2.2

3.1

День 8 Завдання 2-3
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Завдання 4. Визнач пов’язані предмети (логічні пари) та з’єднай їх лінією. 

Завдання 3. Згадай якого кольору були фігури. Розмалюй їх.

3.2

4.1

День 8 Завдання 3-4
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Малюємо лівою рукою Малюємо правою рукою

День 17 Завдання 1
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Завдання 2. Незнайко додав зайву картинку в кожному з рядів. Познач її “Х“ (хрестиком).

Завдання 3. Пензлик старанно розмалював фігури. Назви кожну фігуру. Якого вона кольору? 
Запам’ятай кольори фігур та виконай завдання на наступній сторінці.

2.1

2.2

3.1

День 17 Завдання 2-3
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Завдання 4. Визнач пов’язані предмети (логічні пари) та з’єднай їх лінією. 

Завдання 3. Згадай якого кольору були фігури. Розмалюй їх.

3.2

4.1

День 17 Завдання 3-4
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Харчування для гарної пам’яті та інтелекту 

Щоб розумова діяльність була ефективною, а пам’ять - чіткою у 
будь-якому віці, переконайтеся, що ваша їжа багата на продукти, які 
оберігають клітини мозку від ушкоджень та збагачують їх цінними 
речовинами.

Обирайте суміші цільнозернових продуктів, такі як крупи, пшеничні 
висівки, зародки пшениці та макаронні вироби із цільного зерна. 
Зернові є багатим джерелом вітаміну В12 і містять так звані складні 
вуглеводи, які забезпечують мозок енергією протягом тривалого 
періоду та підвищують розумову діяльність протягом дня. 

Дослідження показали, що споживання їжі, багатої на фолієву 
кислоту, вітаміни B12 і В6, покращує коротку та тривалу пам’ять. 
Джерелами фолієвої кислоти крім цільнозернових продуктів є зелені 
листові овочі та боби.

Омега-3

Для спритності розуму необхідні Омега-3 жирні кислоти, що 
містяться в океанічній та морській рибі та є незамінними, без яких 
не можуть повноцінно працювати ні сіра речовина мозку, ні нервова 
система в цілому, адже оболонки нервових клітин на 70% складаються 
із жиру. Вживання Омега-3 поліпшує роботу пам’яті та інтелекту.

Ідеальний вміст цих жирних кислот є у скумбрії та оселедці.

Вчені дослідили, що присутність омега-3 жирних кислот майже у 
2 рази покращує стан нейронів (нервових клітин). Але якщо вам не до 
вподоби запах чи смак жирної морської риби, вживайте риб’ячий жир 
або олію волоського горіха та льону, лляне та сезамове насіння - там 
також є високий вміст цих кислот

Вживайте продукти з великим вмістом вітаміну С. 

Вітамін С нейтралізує шкідливий вплив вільних радикалів - котрі 
призводять до старіння організму. Вітамін С допомагає довше залишатися 
молодим та здоровим.  

Коли рівень вітаміну С стає недостатнім, організм забирає його з 
інших тканин тіла для підтримки адекватного рівня в мозку. В іншому 
випадку, мозок може бути буквально знищений вільними радикалами 
в лічені хвилини. 

Найкращими джерелами Вітаміну-С є: настій шипшини, квашена 
капуста, чорна смородина (також морожена та перетерта з цукром), 
петрушка, лимони. Денна норма Вітаміну-С - 80-100 мг.

Цинк

Цинк, що міститься у насінні гарбуза має життєво важливе значення 
для зміцнення пам’яті та мислення. Цей мінерал ще називають 
мінералом інтелекту, оскільки за його участю організм виробляє 
спеціальні білки, які захищають клітини від ушкодження.

Броколі

Це відмінне джерело вітаміну К та магнію, які підвищують пізнавальну 
функцію та розумову діяльність мозку завдяки покращенню передачі 
нервових імпульсів від клітини до клітини. Багата магнієм їжа 
покращує пам’ять та концентрацію уваги у будь-якому віці.

Вітамін-Е

Вітамін Е запобігає погіршенню пам’яті. Горіхи є чудовим джерелом 
натурального вітаміну Е, який також міститься у листових зелених 
овочах, насінні, яйцях, коричневому рисі і цільнозернових продуктах.

Какао боби

Підживіть мозок какао-бобами та зеленим листовим чаєм. Саме 
бобами, а не так званими шоколадними цукерками та какао напоями. 
Продукти з високим вмістом какао-бобів при регулярному вживанні 
дають енергію, захищають нейрони та покращують їхні функції.
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