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Інструкції
Перед заняттями із альбомом перегляньте відео-інструкції до 
вправ та виконайте пальчикову гімнастику. Для цього відскануйте  
QR-коди, перейдіть за посиланнями та перегляньте відео.

Щоб відсканувати QR-коди, вам знадобиться додаток для телефону 
“Viber” або будь-який інший QR-зчитувач, наприклад:  QR Code Reader.

Як користуватись QR-кодом: 
01. Встановіть на смартфон додаток QR Code Reader. Це можна зробити 
в Google Play Market (для Андроїд) та AppStore (для Iphone)

02. Відкрийте додаток, підтвердіть дозволи котрі запросить програма 
(на доступ до камери) та наведіть контури вказані в додатку на 
квадратик з QR-кодом в альбомі.

03. Перейдіть за посиланням, яке зчитає мобільний додаток.

04. Перегляньте відео-інструкцію.

QR-КОДИ:

Від авторів
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 здібності до вивчення мов, запам’ятовує інформацію, контролює 
нашу мову.

Права – відповідає за обробку невербальної інформації, за музичні 
здібності, орієнтацію в просторі, а також за моторику, інтуїцію, уяву, 
емоції, фантазію і творчість.

Так як 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. В результаті 
у людини розвиваються розумові та інтелектуальні здібності. А 
цілісне мислення – це сукупна робота двох півкуль мозку.

Мета занять із альбомом — налаштувати обидві півкулі головного 
мозку на гармонійну, узгоджену співпрацю, розвинути логіку,  уяву, 
пам’ять і творче мислення. Цього можливо досягти одночасною 
роботою обома руками, виконанням вправ на запам’ятовування та 
розв’язанням логічних задач.

Заняття повинні проводитися у гарному настрої, носити ігровий 
характер без примусу та перевтомлення. Перед виконанням вправ 
слід виконати пальчикову гімнастику протягом 10-15 хв.

https://mindgym.com.ua/tuts

https://mindgym.com.ua/answ

https://mindgym.com.ua/fyms



4~ ~ 4~ ~

1.1— Знайди фрагмент —
Знайди та обведи по черзі усі фрагменти за зразком 2.1— Поміркуй та запиши результат —

Переглянь відео-інструкцію. Розв’яжи задачу

3.1— Запам’ятай фігури —
На наступній сторінці обведи фігури,  

які вдалося запам’ятати 

День 1



5~ ~ 5~ ~

3.1— Обведи фігури по пам’яті —
Лише ті, що були на минулій сторінці

4.1— Утвори нове слово —
Заміни одну букву на “Н”. Утвори нове слово

5.1— Числовий лабіринт —
Пройди лабіринт зверху-донизу. Рухайся по клітинкам,  

числа яких діляться на 4 без залишку

День 1



6~ ~ 6~ ~

6.1— Арифметичний ланцюжок —
Виконай послідовно арифметичні дії, запиши результат 7.1— Струп тести —

Вголос назви колір, яким позначене кожне слово 
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7~ ~ 7~ ~

8.1— Малюємо одночасно обома руками —8.1— Малюємо одночасно обома руками —

День 1



8~ ~ 8~ ~8~ ~ 8~ ~

1.2— П’ятий зайвий —
У кожному рядку знайди і обведи зображення, 

яке відрізняється від інших чотирьох
2.2— Таблиця Шульте —

Послідовно знайди числа від 1 до 48

3.1— Запам’ятай фігури —
На наступній сторінці обведи фігури, 

які вдалося запам’ятати 

День 2



9~ ~ 9~ ~

4.2— Букви - обведи, цифри - закресли — 
 Виконуй завдання рухаючись зліва направо

3.1— Обведи фігури по пам’яті —
Лише ті, що були на минулій сторінці 5.2— Математичний кросворд —

Розмісти нижні числа в порожні клітинки,  
щоб вирази були правильними

День 2



10~ ~ 10~ ~

6.2— Диво-лабіринт —
Рухайся від одного персонажа до іншого лише у порядку, 

вказаному у стовпчику зліва. Пройди лабіринт
7.1— Струп тести —

Вголос назви колір, яким позначене кожне слово 
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11~ ~ 11~ ~

8.1— Малюємо одночасно обома руками —8.1— Малюємо одночасно обома руками —

День 2
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