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[ ЧАСТИНА 1 ]
Альбом для вправ з гармонійного розвитку
обох півкуль головного мозку.

Для індивідуальної самостійної роботи учнів дошкільних
навчальних закладів, початкових класів загальноосвітніх
навчальних закладів, спеціалізованих шкіл, батьків,
учителів, дітей і дорослих
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Копіювання, відтворення та розповсюдження
будь-якої з частин даного видання в
будь-якій формі без письмового дозволу
авторів - заборонено та карається згідно з
Кримінальним Законодавством України.

Грищенко О.В., Кудря О.П.
Гімнастика для мозку. Гармонійний розвиток півкуль головного мозку.
Система розвитку інтелекту для дітей від 4 до 6 років за 15 днів (частина 1)
/ Грищенко О.В., Кудря О.П. - Київ, 2019 - 65 с.

В альбомі вміщено цікаві вправи та завдання для індивідуального
самостійного розвитку уваги, логіки, пам’яті, уяви, творчого мислення
та гармонізацію функціонування правої і лівої півкуль головного
мозку за допомогою створення малюнків і написання елементів букв
одночасно обома руками.
Видання призначене для індивідуальної самостійної роботи учнів
дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, спеціалізованих
шкіл, батьків, учителів, дітей, дорослих та людей похилого віку.
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ПРО ЩО КНИГА ТА ЯК З НЕЮ ЗАЙМАТИСЯ
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 – надважливий 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, вчитися висловлювати свої
думки, концентрувати увагу.

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.

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.

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.

З чого починати?

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

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

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

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.

~

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

~

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.
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ВАЖЛИВО! ІНСТРУКЦІЯ:
01. ПАЛЬЧИКОВА ГІМНАСТИКА.

03. ВІДПОВІДІ ДО ЗАВДАНЬ (ПЕРЕВІР СЕБЕ).

ВАЖЛИВО! Перед виконанням вправ, потрібно кожного дня робити
пальчикову гімнастику протягом 5-10 хв.

До кожного складного завдання ми підготували відповіді, за
допомогою яких Ви зможете перевірити власні результати.

Посилання: - https://note.marlet.com.ua/fyms.html

*QR-код:

ВАЖЛИВО! Найважливішим в наших вправах є процес мислення,
саме коли дитина прикладає зусилля для вирішення завдань,
розмірковує та будує шляхи для знаходження відповіді.
Тому, не поспішайте заглядати у відповіді, вони слугують лише
для того, щоб звірити Ваші результати або коли взагалі не вдалося
вирішити вправу.
Посилання: - https://note.marlet.com.ua/answ.html

02. ВІДЕО-ІНСТРУКЦІЯ ДО ВПРАВ
Обов’язково перед виконанням вправ перегляньте відео-інструкції до
кожного завдання.

*QR-код:

Посилання: - https://note.marlet.com.ua/tuts.html

*QR-код:
*Як користуватись QR-кодом:
01. Встановіть на Ваш смартфон мобільний додаток QR Code Reader.
Це можна зробити в Google Play Market (для Андроїд) та AppStore (для
Apple, iphone)
02. Відкрийте встановлений додаток, підтвердіть всі дозволи котрі
запросить програма (на доступ до камери) та наведіть контури вказані
в програмі на квадратик з QR-кодом в альбомі.
03. Перейдіть за посиланням, яке зчитає мобільний додаток.
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1.1

День 1

Завдання 1.1 - 2.1

— Зайвий малюнок —
Познач “Х” зайвий малюнок в кожному рядку.

2.1

— Кольори фігур —
Назви кожну фігуру та її колір.
За 30-сек запам’ятай кольори всіх фігур та виконай
завдання на наступній сторінці.
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2.2

День 1

4.1

Завдання 2.2 - 4.1

— Замалюй фігури по пам’яті —

— Пари однакових малюнків —

За кожний згаданий колір постав 1 бал внизу сторінки.

Зафарбуй малюнки, які повторюються.

3.1

— Повтори шлях яким пройшло звірятко —
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Бали:
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5.1

День 1

— Пропущені фігури —

— Тренуємо уважність —

Визнач, домалюй та зафарбуй пропущені фігури(у).

Обведи два однакових предмета в кожному рядку.

6.1

— Обведи всі вказані фігури в таблиці:
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7.1

Завдання 5.1 - 7.1
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Час:

|

—
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8.1

День 1

— Малюємо одночасно обома руками —

~

8

~

8.1

Завдання 8.1

— Малюємо одночасно обома руками —
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1.1

День 4

Завдання 1.1 - 2.1

— Зайвий малюнок —
Познач “Х” зайвий малюнок в кожному рядку.

2.1

— Кольори фігур —
Назви кожну фігуру та її колір.
За 30-сек запам’ятай кольори всіх фігур та виконай
завдання на наступній сторінці.

~

17

~

~

17

~

2.2

День 4

~

4.2

Завдання 2.2 - 4.3

— Замалюй фігури по пам’яті —

— Лабіринти —

За кожний згаданий колір постав 1 бал внизу сторінки.

Допоможи Панді пройти лабіринт.

— Повтори положення фігур —

3.2

— Познач кожну фігуру символами за зразком —

Замалюй фігури в клітинки, повтори їх розташування.

Час виконання запиши внизу сторінки.
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Бали:

4.3

Час:
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5.2

День 4

7.2

Завдання 5.2 - 7.2

— Визнач закономірність —

— Знайди фрагменти —

Зафарбуй пропущені кольори.

Знайди та обведи по черзі усі фрагменти за зразком.

6.2

— Логічні пари —
Визнач та з’єднай лінією пов’язані між собою предмети.
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Час:

~
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8.1

День 4

— Малюємо одночасно обома руками —
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8.1

Завдання 8.1

— Малюємо одночасно обома руками —
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Зверніть увагу також на інші альбоми:

Гімнастика для мозку

Додаткову інформацію та ціни дивіться на сайті:
https://note.marlet.com.ua
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Грищенко Олександр, Кудря Олена

ГІМНАСТИКА ДЛЯ МОЗКУ

Навчальне видання

Копіювання, відтворення та розповсюдження будьякої з частин даного видання в будь-якій формі без
письмового дозволу авторів - заборонено та карається
згідно з Кримінальним Законодавством України.

[ Частина - 1 ]
Гармонійний розвиток півкуль головного мозку.
Система розвитку інтелекту для дітей.
Від 4 до 6 років за 15 днів.

Грищенко О.В., Кудря О.П.
Гімнастика для мозку. Гармонійний розвиток півкуль
головного мозку. Система розвитку інтелекту для дітей
від 4 до 6 років за 15 днів (частина 1) / Грищенко О.В.,
Кудря О.П. - Київ, 2019 - 65 с.
Художник: Грищенко О. В.
Дизайн та верстка: Грищенко О. В.
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