
Геннадій Чепурний, Олена Лайтан

МНЕМОЗНАЙКО - 1
    примірник (1-урок)

Робочий зошит з освітньої мнемотехніки

1 клас
(для першого року навчання) 

Серія «Як навчитися легко вчитися»

Вінниця
«ТВОРИ»

2021



Чепурний Г. А, Лайтан О.П.

Ч-44   Мнемознайко – 1. Робочий зошит з освітньої мнемотехніки. 1 клас (для першо-
го року навчання). Серія «Як навчитися легко вчитися»». Вінниця, ТОВ «ТВОРИ», 2021. 
112 с.

  ISBN 978-966-949-721-5
Пропонований зошит із друкованою основою створено відповідно до програми 

курсу за вибором «Мнемонічні таємниці» для учнів 1-4 класів ( автори: Г.А. Чепурний, 
К.В. Стародубцева), схваленої для використання у загальноосвітніх навчальних закладах 
(лист ІІ від 03.07.2020 р. №22.1/12-Г-497). 

Зошит містить 34 уроки, укладених за темами: «Мнемотехніка та її секрети», «Ціка-
во про важливе», «Таємниці математики», «Мовні таємниці», «Моя країна – Україна». 

Творчі, інтелектуальні завдання зошита “Мнемознайко-1” допоможуть дітям в ігро-
вій формі швидко засвоїти цікаву та корисну інформацію, а також  необхідний програмний 
матеріал. Даний зошит можна використовувати на уроках мнемотехніки (курс за вибо-
ром), а також на уроках математики, навчання грамоти, «Я досліджую світ», курсу мисте-
цтва тощо.

Для ефективного засвоєння необхідних знань та психолого-педагогічного супрово-
ду учнів до робочого зошита «Мнемознайко-1» додається методичний коментар. 

Для учнів 1 класу, психологів, логопедів, батьків і всіх, зацікавлених у всебічному 
розвитку дитини.

УДК 373.3.091.322.7

 © «Академія перспективної 
  освіти та бізнесу», 2020
 © Асоціація «ВАРТО», 2020
 © Чепурний Г. А., 2020
 © Лайтан О. П., 2020
ISBN 978-966-96317-5-6 (серія) © ВМГО «Розвиток», 2020
ISBN 978-966-949-721-5 © ТОВ «ТВОРИ», 2020

УДК 373.3.091.322.7  
         Ч-44

Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах
комісією з педагогіки та методики початкового навчання

Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України
(лист ІІТЗО від 26.06.2020 р. № 14.1/12-Г-758)

Рецензенти: 

Більська О.В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової та дошкільної освіти 
Вінницького державного педагогічного університета ім. М.Коцюбинського
Коломієць О.Ф. – заступник директора з НВР, вчитель початкових класів вищої кваліфікацій-
ної категорії, вчитель методист КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 Вінницької міської 
ради»

Автори:

Чепурний Г.А. – освітній технолог, психолог, педагог, керівник «Академії перспективної освіти 
і бізнесу», засновник Міжнародної школи «Освітня мнемотехніка», президент асоціації розвитку 
творчої особистості «ВАРТО», голова оргкомітету Міжнародного фестивалю освітніх технологій 
«ПЕРСПЕКТИВА », автор методичного посібника «Освітня мнемотехніка».
Лайтан О.П. – вчитель початкових класів вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист 
Одеського ліцею «Фонтанський», освітній технолог Всеукраїнської асоціації розвитку творчої 
особистості «ВАРТО».



3«Мнемознайко – 1». Робочий зошит з освітньої мнемотехніки. 1 клас. © Геннадій Чепурний, Олена Лайтан

Любий друже! Секретом називають те, що не можна розпо-
відати іншим людям, що ховається від них, що і є таємницею. 
В нашому зошиті все навпаки. Секрети легкого навчання не схо-
вані від тебе, а запропоновані у формі цікавих завдань та вправ, 
незвичайних ігор. Навіщо вони потрібні, запитаєш ти? А чи мрієш 
ти стати кмітливим та вправним учнем? Чи хочеш ти дізнатися, як 
легко вчитися? Чи бажаєш, щоб твої рідні та знайомі тобою пиша-
лися? Якщо так, то цей зошит тобі допоможе відкрити багато се-
кретів успішного навчання. А основний секрет, який відкриє тобі 
наш зошит – ЯК НАВЧИТИСЯ ЛЕГКО ВЧИТИ СЯ!

З повагою до тебе Автори секретів та таємниць 

цікавого та корисного навчання.

Умовні позначки: 

 – для домашнього або додаткового опрацювання;

– додатковий матеріал у методичному коментарі до робочого 
зошита.

МК

Д
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ТЕМА 1. МНЕМОТЕХНІКА ТА ЇЇ СЕКРЕТИ

Очікувані результати: після знайомства та вивчення даної теми учні: 

знатимуть історію мнемотехніки; 
знатимуть поняття «Аналогія» та види аналогій; 
знатимуть геометричні фігури та їх аналогії; 
зможуть відтворювати асоціативні історії за допомогою прийомів «По-
слідовні асоціації» та «Небилиця»; 
опанують спосіб створення змістовних історій за допомогою прийомів 
«Синтез» та «Комік»; 
знатимуть історію письма та способи шифрування інформації за допо-
могою прийомів «Піктограми» та «Стенографіст»; 
знатимуть способи вивчення скоромовок та віршів за допомогою при-
йомів освітньої мнемотехніки; 
знатимуть спосіб запам’ятовування чисел за допомогою прийому 
«Цифрообраз»; 
знатимуть секрети ефективного запам’ятовування складної інформації 
та спосіб застосування прийому «Опорний план-конспект».
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 Урок 1. Таємнича мнемотехніка

Знайомимося та вивчаємо. Історія мнемотехніки. Перевіряємо здат-
ність запам’ятовувати. Поняття «Аналогія» та види аналогій.

Завдання 1. Познайомся з історією мнемотехніки, та дай відпо-
віді на питання.

З давніх давен у Стародавній Греції жила 
богиня пам’яті Мнемозіна – берегиня таємничих знань і 
секретів краси. В її руках – нитки минулого, сьогодення і 
майбутнього. Давні греки поважали богиню Мнемозіну, на-
магалися пізнати секрети пам’яті та придумали мистецтво 
легкого запам’ятовування і назвали його – мнемотехніка.

У богині було дев’ять дочок-муз, покровительок талан-
тів, мистецтв і наук. 

Ми з вами познайомимося з цими секретами і опану-
ємо найважливіші з них для того, щоб навчання стало ці-
кавим, простим та корисним. За допомогою мнемотехніки 
навчимося легко запам’ятовувати правила, складні та іно-
земні слова, вірші, числа, математичні визначення, а також 
дізнаємося багато нової та корисної інформації.

Як звали богиню пам’яті у давньогрецькій міфології?
Скільки у неї було дочок?
Яке мистецтво запам’ятовування придумали древні 
греки? 

Завдання 2. Перевір свою пам’ять. Уважно подивись на ма-
люнок і спробуй запам’ятати всі зображення. Потім закрий зошит і 
назви малюнки, які запам’ятав, порахуй їх кількість.
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Завдання 3. Познайомся із секретом суперпам’яті. Поди-
вись на малюнок та послухай історію. Потім повтори її по пам’яті. 
Подумай, що допомогло тобі краще запам’ятати? 

Завдання 4. Що є спільного між даними предметами, розташо-
ваними у рядках?
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Завдання 5. Розглянь малюнок, ознайомся з аналогіями та 
з’єднай стрілками предмети, які належать до певних аналогій. 

Кольорове 

зображення 
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Завдання 6. Розглянь зображення предметів у таблиці, добери 
і намалюй предмети-аналогії за вказаним типом, поясни зображене. 

Лимон за кольором за формою загальноприйняті

Метелик за дотиком за формою за рухом

Подушка за дотиком за формою за співзвучністю
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Урок 34. Перевіряю свої досягнення за рік. 

Підсумкове тестування

Познач правильну відповідь

Тема 1. «Мнемотехніка та її секрети»

1. За легендою богиня Мнемозіна була берегинею?
секретів мислення і мови;
секретів мови, рахунку і пам’яті;
секретів пам’яті.

2. Основним секретом мнемотехніки є...
уміння малювати;
уміння знаходити аналогії;
уміння ліпити.

3. Здатність накопичувати, зберігати та відтворювати інформацію є влас-
тивістю...
пам’яті;
повторення;
узагальнення.

4. Позначте відповідні цифри до образів: ластівка, стільчик, олівець, кит,
 м’яч: 

цифри: 2, 4, 1, 9, 0;
цифри: 2, 8, 1, 9, 5;
цифри: 2, 4, 6, 0, 9.

5. Давні греки придумали мистецтво легкого запам’ятовування...
малювання;
моделювання;
мнемотехніка.

6. Що спільного між предметами: цвях, їжак, спиця, голка?
рух;
розмір;
форма.
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Тема 2. «Цікаво про важливе»

1. Номери телефонів для виклику екстренних служб (швидкої допомоги,
поліції, пожежників) – це...

03, 02, 01;
101, 103, 102;
103, 102, 101;

2. Хімічна речовина у вигляді прозорої рідини, яка не має кольору, запаху
і смаку – це...

вода;
повітря;
кисень.

3. Що у слов’янських міфах і легендах означає слово «веселка»?
дорога між небом і землею;
дорога між морем і землею;
чарівний небесний міст.

4. Продовжи ланцюжок назв кольорів веселки: Червоний, Помаранчевий,
Жовтий, Зелений, Блакитний, Синій…

Фіолетовий; 
Фіалковий;
Багряний.

5. Рік – це...
повний оберт 3емлі навколо Сонця;
повний оберт Землі навколо своєї осі;
шлях, яким Земля рухається навколо Сонця.

6. До зимових місяців належать...
січень, лютий, березень;
грудень, січень, лютий;
листопад, грудень, січень.
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Тема 3. «Таємниці математики»

1. Сформульоване запитання, відповідь на яке можна знайти за допомо-
гою арифметичних дій – це:
математичне рівняння;
математична задача;
математичний вираз.

2. Структура математичної задачі – це…
умова, розв’язання, відповідь;
умова, запитання, відповідь;
умова, запитання, розв’язання, відповідь.

3. Як називаються числа при додаванні?
доданок, доданок, сума;
додаток, додаток, сума;
доданок, додаток, сума.

4. Геометрична фігура, яка не має ні довжини, ні ширини, ні висоти – це...
пряма;
точка;
промінь.

5. Інструмент для вимірювання та побудови кутів – це...
транспортир;
циркуль;
лінійка.

6. Одиниці вимірювання маси – це...
грам, кілограм, центнер, тонна;
грам, кілограм, метр, тонна;
кілометр, кілограм, центнер, тонна;
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Тема 4. «Мовні таємниці»

1. Засіб спілкування людей – це...
малюнок;
мова;
читання.

2. Наука про звуки мови – це...
граматика;
фонетика;
логіка.

3. Приголосних звуків в українській мові:
6;
10;
32.

4. Які букви позначають голосні звуки?
 а, о, у, е, и, і, я, ю, є, ї;
а, о, у, й, е, і;
а, о, у, ї, е, и.

5. Які букви позначають глухі приголосні звуки?
к, п, с, т, ш, ф, ц, х, ч;
х, ч, к, б, с, д, ц, т, п;
х, ч, к, п, с, т, б, й.

6. До істот належать...
люди, тварини, казкові герої;
люди, тварини, рослини;
люди, рослини, казкові герої.
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Тема 5. «Моя країна – Україна»

1. Гербом України є...
Тризуб;
калина;
Прапор.

2. Рослини-символи України – це...
верба і калина;
верба і горобина;
дуб і калина.

3. Країни-сусідки України:
Польща, Білорусь, Франція;
Білорусь, Молдова, Польща;
Румунія, Польща, Литва.

4. Країни-сусіди України – це...
фольклор
письмо;
граматика.

5. Усна народна творчість – це складова  частина...
фольклору;
письма;
граматики.

6. Історія про вигадані події чи осіб, за участю фантастичних сил або істот,
який має повчальну мету – це...
оповідання;
казка;
легенда.

7. Які розрізняють види казок?
чарівні казки; казки про життя людей;
казки про тварин; чарівні казки
казки про тварин; чарівні казки; казки про життя людей;



Навчальне видання

Чепурний Геннадій Анатолійович, Лайтан Олена Павлівна

Мнемознайко – 1
Робочий зошит з освітньої мнемотехніки

1 клас

Серія «Як навчитися легко вчитися»

Підписано до друку 20.02.2021. 
Формат 70х100/16. Папір офсетний. 

Друк офсетний.
Друк. арк. 7. Умов. друк. арк. 9,87. Обл.-видавн. арк. 10,7. 

Наклад 1000 прим. Зам. № 5788/2.

Вінницька міська громадська організація «Розвиток».
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до 

Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції: 
cерія ДК 1246 від 26.02.2003 р.

Тел. (067) 900`53`51. E`mail: rozvitok-books@ukr.net

Віддруковано з оригіналів замовника.
ФОП Корзун Д.Ю. 

Свідоцтво про державну реєстрацію ФОП
серія В02 № 818191 від 31.07.2002 р.

Видавець ТОВ «ТВОРИ».
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до 

Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції 
серія ДK № 6188 від 18.05.2018 р.

21027, м. Вінниця, вул. Келецька, 51а.
Тел.: +38 (098) 46-98-043, +38 (096) 97-30-934, +38 (093) 89-13-852, +38 (0432) 603-000.

e-mail: tvoru@tvoru.com.ua http://www.tvoru.com.ua

Відтворення усієї книги або будь`якої її частини заборонено без письмової згоди видавництва. 
Це відноситься також до ксерокопіювання та розповсюдження по електронних мережах. 

Будь`які спроби порушення авторських прав будуть переслідуватися у судовому порядку.
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