Навчальна програма «Мнемічні таємниці» для 1-4 класу
Робочий зошит «Мнемознайко-1»
Методичний коментар до робочого зошиту

Навчальна програма «Мнемічні таємниці» для 1-4 класу
(курс за вибором)

Засвоєння складної інформації в початковій освіті є актуальним питанням на сьогодення. Вивчення
та запамятання правил, словникових слів, звуко-буквенного аналізу, слів іншомовного походження,
різноманітної текстової та авбстрактоної інформаціїї беспосередньо лягає на плечі в першу чергу дітей
та їх батьків. Для полегшення даного навчання, для допомогои вчителям, дітей та їх батьків,
пропонується технологія освітньої мнемотехніки, а саме дана навчальна програма та її методичне
забеспечення. Також пропонується науковий та методичний супровід від розробників програми.
Навчальну програму курсу за вибором «Мнемічні таємниці» розроблено відповідно до Держаного
стандарту початкової освіти (2018 р.), Типової освітньої програми для закладів загальної середньої
освіти, та Типової освітньої програми початкової освіти, для учнів 1-4 класів закладів загальної
середньої освіти.
Навчальну програму «Мнемічні таємниці» для 1-4 класів створено на основі навчальнометодичного посібника "Освітня мнемотехніка". Програма має гриф МОН України
схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах (лист ІМЗО від 03.07.
2020 р. №22.1/12-Г-497) для полегшення всіх традиційних форм навчання.
Метою програми є формування і розвиток в учнів молодшого шкільного віку умінь і навичок
ефективно засвоювати складний для сприймання програмний матеріал через опанування технології
мнемотехніки завдяки робочим зошитам "МНЕМОЗНАЙКО" та Методичного коментаря до нього.
Вже створені Робочий зошит "МНЕМОЗНАЙКО-1" та Методичний коментар до нього. В процесі
створення Робочий зошит "МНЕМОЗНАЙКО-2", до кінця 2020-2021 навчального року планується
створення зошитів та коментарів для 3-го та 4-го класів.
Рекомендується для: вчителів початкових класів, як інструмент для засвоєння складних
програмових тем, вчителів, які ведуть гурткову роботу, логопедів, репетиторів та батьків.

Фрагменти програми

Робочий зошит «Мнемознайко-1» та Методичний коментар до робочого
зошита «Мнемознайко-1»
Робочий зошит «Мнемознайко-1» для учнів 1 класу закладів загальної середньої освіти,
(автори: Чепурний Геннадій, Олена Лайтан) Методичний коментар до робочого зошита
«Мнемознайко-1» (автори: Чепурний Геннадій, Олена Лайтан) є складниками навчальнометодичного комплекту, що створений за програмою «Мнемонічні таємниці» . Дані
розробки мають гриф МОН схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних
закладах (лист ІМЗО від 24.07.2020 р. №22.1/12-Г-662)
Навчання за даними методичними розробками, що побудовано на принципах технології
освітньої мнемотехніки, сприятиме розвитку асоціативного й образно-логічного мислення та
формуванню навичок самонавчання. Пропонована методика допоможе дітям при
індивідуальній або груповій формах роботи ознайомитися та легко засвоїти ключові теми
програмного матеріалу першого класу, шляхом впровадження різноманітних ігор та творчих
завдань.

Фрагменти Робочого зошита

Фрагменти Методичного коментаря

Шановні колеги та батьки!
Щиро надіємось що дані розробки
стануть справжніми цікавими
помічниками вашим дітям та
учням, допоможуть зробити нудне
та складне засвоєння – цікавим та
легким, що необхідно для
психічного та фізичного здоров’я
як і вам, так і вашим учням чи
дітям.
Щиро надіємось на співпрацю!

