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ÏÅÐÅÄÌÎÂÀ
Як відомо, на початковому етапі процесу навчання основним

завданням є динамічний розвиток та формування навичок. А корегу�
вання процесу навчання у напрямку інтеграції з ейдетичними прийо�
мами призводить до підвищення ролі розвиваючого аспекту навчан�
ня, що веде до успішного засвоєння знань, умінь та навичок учнями.
Як показали результати практичної діяльності, саме інноваційні тех�
нології навчання покликані допомогти в практичній реалізації по�
ставлених завдань.

Відтворення отриманої інформації � це важливий аспект інтеле�
ктуальних можливостей учнів, що визначає результати їх вміння
вчитися. Саме тому вміння відтворювати одержану інформацію є од�
ним з найважливіших моментів навчального процесу, а невміння �
викликає певну психологічну проблему, яка проявляється в невпев�
неності в собі та в своїх можливостях. З 2003 року у Вінницькому
обласному інституті післядипломної освіти педагогічних працівни�
ків працює на громадських засадах у рамках проекту "Педагогічний
експеримент" творча науково�методична лабораторія "Розвиток па�
м'яті, уяви, творчого мислення" Фахівцями центру Чепурним Г. А.,
Палійчук Ю.В. та Ковальовою С.В. написані книги "Вірші, тексти
та табличка множення"та "Цифрове перекодування, асоціації та ли�
стівки" із серії "Як навчитися легко вчитися".

Ці книги розрахована як на учнів молодшого шкільного віку
(вивчення таблички множення) ,так і на дітей старшого шкільного
віку (вірші, тексти та перекази).

Наприклад, методика вивчення таблички множення являє со�
бою образне сприйняття логічної інформації і дає можливість роз�
криття творчого потенціалу. Вивчення віршів та текстів дає можли�
вість формування чітких навичок для подальшого ефективного від�
творювання інформації.

Методики розвитку пам'яті та творчого мислення сформовані
на розвиток мнемонічних здібностей учня (завдяки різноманітним
прийомам роботи з інформацією), а також на покращення психологі�
чного стану дитини, що дає можливість відчувати себе впевнено в
великому вирі інформаційного потоку сучасної системи навчання.

Методики являються доповнюють одне одного, дають можли�
вість всебічного розвитку дитини, створення ситуації успіху завдяки
впевненості в собі та в своїх можливостях. Позитивним моментом є
те, що книга адаптована до сучасної системи освіти та працює в син�
тезі зі шкільною програмою.

Доцент, кандидат психологічних наук кафедри психології
Вінницького державного Педагогічного Університету

ім.М.Коцюбинського  Лобова Н.Т.



"Я часто пригадую, коли думаю про ті або інші
психічні феномени, своє дитинство – час надзвичай�
но тонких і інтимних взаємостосунків із Світом,
таємничим, величезним, який розмовляє з тобою на
своїх загадкових мовах. У ці невідомі для інших сто�
сунки впліталися і казки, які я спочатку слухав, а
потім читав сам. Казки оживали, відкривалися, і я
міг вільно стати їх персонажем. Причому я не грав в
героїв, поперемінно вживаючись в той або інший об�
раз, а був самостійною дійовою особою. Просто пред�
мети навколишнього середовища трансформували�
ся відповідно до того контексту, який наповнювала
зачарована душа дитини. Маленька людина вільно
змінювала світ і разом із світом змінювалася сама.

 Дорослішаючи, розум звузився до необхідності ви�
рішувати чітко задане коло проблем, які прийнято
називати "насущними". А просте дитяче сприйнят�
тя, втративши свою мозаїчність, стало лінійним.
Мозаїка Світу розсипалася, і Світ перетворився на
конструкцію. Дорослі, які добре навчились читати,
почали читати свої казки і грати в інші ігри, де ді�
ють інші закони і інші персонажі.

Іноді ми звертаємо свій погляд назад, в наші ди�
тячі роки, але лише для того, щоб або сентимента�
льно розплакатися в хвилину душевного розслаблен�
ня, або для науки неслухняним нащадкам – ось мов�
ляв, які ми хороші, так що беріть з нас приклад. Іноді
потреба примушує на прийомі у психоаналітика ко�
патися у своєму дитинстві у пошуках драматичних
переживань.

Але можна і порадитися зі своїм дитинством.
Адже ми були колись мудрі..."

Ернест Цвєтков "Майстер самопізнання"
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Â²Ä ÀÂÒÎÐ²Â

Перед Вами друга книга із серії «Як навчитися легко вчи�
тися». В першій була представлена система методик асоціа�
тивного мислення, перший рівень цифрового перекодуван�
ня (ЦОК). У різноманітних варіантах була представлена ро�
бота з листівками та колажами. Якщо Ви опрацювали пер�
шу книгу, то з цією книгою знайомство буле значно легшим.
Адже як говорив Конфуцій: «Дорогу осилить тільки той, хто
йде».

Одним із найголовніших завдань нашої школи є адапта�
ція методів ейдетики до навчального процесу, намагання
зробити процес засвоєння матеріалу якомога легшим та ре�
зультативнішим. Це підвищить відчуття психологічного
комфорту та впевненості дитини під час навчання в школі.

Вже відомо, що з кожним роком збільшується наванта�
ження на дітей, зростає потік інформації, яку потрібно за�
своювати. На жаль, як саме справлятися дитині з цим нава�
нтаженням, не можуть підказати ні вчителі, ні батьки. За
браком часу вчитель не в змозі допомогти кожній дитині опа�
нувати весь матеріал, тому ще багато залишається на само�
стійне опрацювання. Такий підхід негативно впливає на ба�
жання дітей вчитися і тому закономірно, що в початкових
класах діти із задоволенням ходять до школи, але з кожним
роком бажання вчитися і мислити зникає.

Але мислення людини не є механічною операцією, як у
комп’ютера, а є активною діяльністю, направленою на змі�
ну навколишньої дійсності і саме тому в основі роботи нашої
школи «Ейдетики» не просто мислення, а саме творче мис�
лення є ключовим моментом. На сьогоднішній момент змі�
нити свідомість може тільки одна сила – це сила творчості.
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ÐÎÁÎÒÀ Ç ÒÅÊÑÒÎÂÎÞ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ªÞ

Перед тим, як працювати з текстовою інформацією, ми
пропонуємо ознайомитись з методом, який допоможе Вам
краще засвоювати інформацію.

ÌÅÒÎÄ «ÀÒÀÊÀ»

Наша школа ейдетики використовує в навчанні метод
«Атака»:

À – абстракція
Ò – трансформація
À – акцентуація
Ê – ключові
À – асоціації

Абстракція – незрозумілі для правої півкулі: символи,

знаки, цифри, іноземні слова. Великий об’єм інформації теж
буде вважатися абстракцією, так як його важко синтезувати.

Трансформація полягає в перетворюванні (трансфор�

мації) одного об’єкта в інший. Наприклад, з паперу можна
виготовити кораблик, так само в уяві можна з одного образу
створити потрібний нам інший образ. Більш детально метод
трансформації описаний в першій книзі “Асоціативний зв'я�
зок, цифри та творче мислення”.

Акцентуація – яскраво виражений образ, подія, тобто яс�

кравий акцент для кращого емоційного відтворення інформації.

Ключові (файлові) – (ми на власному досвіді впевни�

лись) об’єднання кількох образів або подій в один (ключ або



Серія: Як навчитися легко вчитися

– 8 –

файл) полегшують відтворення інформації. Наприклад, для
запам’ятання слів: Котигорошко, літак, вуса, чоботи, шахи,
комп’ютер, Пітер Пен – можна об’єднати ці слова в один яс�
кравий образ: в літаку вусатий Котигорошко в чоботях грав
в комп’ютерні шахи з Пітером Пеном. В нашій уяві утвори�
лась одна чітка картина, не дивлячись на те, що образів було
багато.

Асоціації – зв’язок однієї інформації з іншою. Про асо�

ціації ми детально писали в першій книзі “Асоціативний зв'я�
зок, цифри та творче мислення”.

Суть методу «АТАКА» наступний – будь яка інформація
переводиться спочатку з абстрактної в більш доступну і зро�
зумілу інформацію за допомогою методу трансформації, по�
тім акцентуємо подію та підбираємо до неї ключові асоціації.

На основі методу “Атака” ми пропонуємо працювати
як і з текстовою, так і з будь�якою іншою інформацією.

Погончик Г.О., директор ЗОСШ №1 м.Берщадь Вінницької області
завжди за розвиток іноваційних технологій.
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1. ÇÀÏÀÌ‘ßÒÎÂÓÂÀÍÍß Â²ÐØ²Â
ÒÀ ÑÊÎÐÎÌÎÂÎÊ

Після дитячого садочка діти приходять в перший клас і
одразу у багатьох із них виникають труднощі у такій знайо�
мій та простій вправі, як вивчення віршів. Недарма батьки
скаржаться на те, що у садочку діти вчили вірші залюбки та
легко, а в школі це перетворюється на важку та нудну робо�
ту. Тому виникає питання: як зацікавити дітей?

У нашому центрі велика увага приділяється саме цьому
питанню. До вивчення віршів треба підходити індивідуаль�
но, з врахуванням психічних пізнавальних особливостей
дитини.

Деяким дітям краще запам’ятовувати вірші, сприймаю�
чи їх на слух, іншим подобається уявляти себе головним пе�
рсонажем вірша (тобто уявляти, фантазувати), третім подо�
бається малювати, іншим – легше закодувати вірш, залиши�
вши початкові букви. Головне, щоб цей процес став творчим,
цікавим і приносив задоволення та результат.

У нашому центрі на перших заняттях ми пропонуємо
дитині вивчити невеличкий віршик звичним та простим спо�
собом. Завдяки цьому можна зрозуміти, який метод більш
зручний для дитини.

Та взагалі ми вважаємо, що головне при вивченні вірша –
не вивчити його напам’ять, напружуючись при відтворенні, а
вивести інформацію за допомогою мислення на рефлекторний
рівень, при якому відтворення буде легким, без напруження.
Тому на наших заняттях діти знайомляться з усіма методами
вивчення віршів і можуть знайти зручний для себе, або створи�
ти власний метод.

В нашому центрі є в наявності кілька діючих методик
запам’ятовування віршів.
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1.1. ÇÀ ÄÎÏÎÌÎÃÎÞ ÓßÂÈ

Цей метод найбільш простий і використовується дітьми
самостійно та підсвідомо. Набагато легше запам’ятати те,
що бачимо, уявляємо, ніж те, що завчаємо механічно. Тому,
вивчаючи вірш за допомогою цього методу, потрібно лише
уявити всі події, що відбуваються у вірші, з точки зору дію�
чої особи, використовуючи предмети, що знаходяться навко�
ло людини як підказку .

У нашому центрі пропонується:

ГРА “РИМОВАНИЙ МУЛЬТИК”

У дитячому садочку є акваріум в куточку,
А в акваріумі рибки миготять туди1сюди,
І на всіх вони крізь шибку поглядають із води.

Н. Забіла.

При вивченні вірша дітям пропонується заплющити очі
та уявити, що вони знаходяться у дитячому садочку, а в кут�
ку кімнати стоїть акваріум. Вони дивляться на нього і уяв�
ляють, як рибки миготять туди – сюди. І здається, що рибки
на всіх поглядають, як скрізь шибку, із води. Можна очі не
заплющувати, а використовувати підказки: шафа, як аква�
ріум, книги, як рибки.

Цей метод засвоюють дуже швидко діти, у яких добре
розвинута уява і немає психологічного протесту. І навпаки
дітям із математичним мисленням цей метод може здавати�
ся важким і незручним. Згаданий метод краще використо�
вувати для невеликих легкоримованих віршів з яскравими
образами.
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1.2. ÇÀ ÄÎÏÎÌÎÃÎÞ Ê²ÍÅÑÒÅÒÈ×ÍÎ¯
ÏÀÌ‘ßÒ²

Кінестетична пам’ять – пам’ять на відчуття та рухи. Ді�
тям, в яких розвинутий цей вид пам’яті, краще не тільки уяв�
ляти події, що відбуваються у віршику, а й самим відтворюва�
ти ці дії.

Наприклад:

Індик в миску воду лив,
Індик шию довго мив,
Індичатко помагало –
Індика за хвіст тримало.
І гусак почав сваритись:
 – Індики, а годі митись!

Г. Чубач

Вивчаючи цей віршик за допомогою кінестетичної па�
м’яті, дітям пропонується відчути себе індиком і виконува�
ти всі дії, що є в віршику. Тобто дитина встає і уявно тримає
в руках миску і ллє туди воду. Потім імітує, як він («індик»)
довго миє шию, оглядається та бачить, як індичатко три�
має його за хвіст. А потім уявляє себе гусаком, що сварить�
ся (імітує рухи при сварці) на індика.

Цей метод краще підходить для дітей дошкільного та
молодшого шкільного віку, яким подобається рухатись.
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1.3. ÇÀ ÄÎÏÎÌÎÃÎÞ ËÎÃ²×ÍÈÕ
ÑÊÎÐÎ×ÅÍÜ (ÌÅÒÎÄ ÀÁÐÅÂ²ÀÒÓÐÈ)

Метод логічних скорочень – це метод зручного скорочен�
ня слів, який є елементом скорочитання. Слово скорочуєть�
ся таким чином, щоб за деякими його буквами можна було
здогадатися про його значення. Цей метод краще застосову�
вати для вивчення правил, тематичних визначень тощо. Він
найбільш підходить дітям, в яких погано розвинена уява.
Творчий процес відбувається тоді, коли діти починають здо�
гадуватися про зміст слова по скороченому запису цього сло�
ва, записуючи його в пам’яті на рефлекторному рівні.

Наприклад:
У рябого кошеняти, У ряб. к1 ти
Завелися грошенята. Зав1ся гр –та.
Скік мале у магазин Ск. м. у маг1н
Та й купило апельсин. Та й куп. ап1н.
Розкусило, – там водиця. Роз1ло, там в1ця,
– Апельсин цей не годиться! Ап1н цей не год1ся!
І побігло в магазин: І п1ло в маг1н:
“Дайте з салом апельсин”. Д1те з с1м ап1н.

1.4. ÇÀ ÄÎÏÎÌÎÃÎÞ ÌÅÒÎÄÓ Ï²ÊÒÎÃÐÀÌ

Піктограми – найперше письмо в світі, у якому замість слів
використовувались малюнки. Але не до кожного слова можна
одразу намалювати піктограми, цьому теж потрібно вчитися.

 Етапи:
1. Вчимось малювати прості слова (іменники).
2. Малюємо прикметники, дієслова та інші частини мови.
3. Вчимось малювати піктограми до важких словосполучень.
4. Малюємо вірші.
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Особливу увагу в нашому центрі “Школа “Ейдетики” ми
приділяєму малюванню важких піктограм, тому що намалю�
вати слово СУМ кожний буде по�своєму. В однї людини це сло�
во асоціється з сльозами, в іншої – зі старістю, з втратами бли�
зьких людей. А у дітей це може бути і двійка, втрата іграшки і
т.п. Тому один урок в нашому центрі виділяється цілком цій
темі. Ось приклад, як дитина замалювала такі слова:

1 – сміливий вчинок;
2 – щастя;
3 – перемога;
4 – розум.
Напевно, у кожного з нас будуть свї особисті асоціації з

цими словами. І тільки після того, як дитина навчиться ма�
лювати важкі піктограми, можна переходити до малюван�
ня цілого вірша.

1 2 3

4



Серія: Як навчитися легко вчитися

– 14 –

Приклад:

Дзень1дзелень – біжить трамвайчик.
У вагоні лис і зайчик.
Бегемотик, слоник, котик,
Песик, вовчик, чорний кротик.
“Не дивуйтесь! –
Каже зайчик, 1
В зоопарк іде трамвайчик!”
(А. Камінчук)

Коли починаємо малю�
вати вірш, то кожен рядок
малюємо з нового рядка:

Дзень)дзелень асоці�
юється з дзвіночками,
тому малюємо дзвоники.

Біжить трамвай1
чик – малюємо трамвай�
чик на дорозі.

 У вагоні лис і зайчик
– малюємо вагон, в сере�
дині якого лис і зайчик.

 У наступному рядку
малюємо бегемотика,
слоника, котика, а потім
песика, вовчика та чор�
ного кротика.

Не дивуйтесь – за�
мальовуємо, як перекре�
слений знак оклику, а
біля нього малюємо зай�
чика.
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Останній рядок вірша замальовуємо як зоопарк, біля
якого стоїть трамвайчик.

Метод піктограм описується у багатьох підручниках та ре�
комендується для вивчення віршів дітям початкової школи.
Дійсно, дітям подобається малювати. Вони залюбки перетво�
рюють вірші у цікаві картинки, розвиваючи, при цьому, свої
творчі здібності. Але хочемо звернути вашу увагу на деякі не�
доліки цього методу. Дітям іноді важко запам’ятати , як конк�
ретно звучить відтворений образ, чому малюнок, який видала
їх підсвідомість, має розбіжне значення з потрібним словом.

Наприклад:
Не дивуйтесь! – можна замалювати в декількох варіантах:
Перекреслений знак оклику; перекреслені великі очі; не�

існуючу живу істоту, яка викликає здивування. Значення цих
малюнків повинно співпадати, але багато дітей забувають
ключове слово і використовують слова, близькі за змістом до
малюнка, або синоніми. Вони можуть підібрати такі варіан�
ти слів: не лякайтесь, не дивіться, не хвилюйтесь. Також важ�
ко за допомогою методу піктограм передати службові слова.
Діти просто їх забувають.

Тому в нашому центрі, відслідковуючи дитячі помилки,
створили свою методику вивчення віршів, при застосуванні
якої запам’ятання відбувається набагато швидше, а поми�
лок стає дедалі менше.

1.5. ÇÀ ÄÎÏÎÌÎÃÎÞ ÌÅÒÎÄÓ
ÎÏÎÐÍÎ-ÁÓÊÂÅÍÈÕ Ï²ÊÒÎÃÐÀÌ

Для опанування цього методу потрібно дотримуватись
таких принципів:

1. Принцип трансформації.
2. Принцип закінчень.
3. Принцип службових слів.
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4. Принцип швидкого зчитування інформації з малюнків.
5. Принцип поетапності виконання вправи.
6. Принцип рефлекторності.

1). Принцип трансформації
З початкової букви утворюємо образ та малюємо його.
Кожне слово у вірші малюється таким чином, щоб у са�

мому малюнку можна було знайти букву, з якої починається
слово. Для формування потрібної навички пропонується
вправа „Перетвори букву у малюнок”:

Наприклад, пропонується дітям буква „Р” і вони пере�
творюють її у образ, який пропонує вчитель. Слів, які почи�
наються з цієї букви, має бути декілька.

„Р” – риба, „Р” – ручка, „Р” – равлик, „Р” – річка.

Ця вправа робиться і з іншими буквами.
Початкову букву можна не знаходити в тих словах, ма�

люнок яких не викликає труднощів у відтворенні. Кішку, як
її не намалюй, не можна переплутати ні з якою іншою твари�
ною.
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2). Принцип закінчень
Дописуємо закінчення незасвоєних слів. Після того, як

діти намалювали вірш з малюнками початкових букв, про�
симо їх швидко зчитати інформацію з малюнків. У випад�
ках, коли діти роблять помилки у відтворенні закінчень слів,
ці закінчення дописуються чи домальовуються в ключовий
малюнок.

3). Принцип службових слів
Найбільшу складність у малюванні викликають служ�

бові слова. Тому в деяких випадках рекомендується, якщо
не підходять методики, службові слова просто записати.

4). Принцип швидкого зчитування інформації з малюнків
Після того, як діти повністю замалювали вірш і без по�

милок можуть зчитати інформацію з листа, прискорюємо
швидкість зчитування, не забираючи сам аркуш. Через де�
який час дитина буде розповідати вірш, не дивлячись на ма�
люнок.

5). Принцип рефлекторності
Якщо використати систему повторювання, то інформа�

ція вийде на рефлекторний рівень, коли дитина легко, без
напруження, не включаючи мислення, відтворює інформа�
цію. Так ми розповідаємо свої улюблені вірші.

Коли засвоєння методу доведено до автоматизму, то дити�
на в будь�який час легко може відтворити інформацію за ма�
люнком, який зберігається в її свідомості, і розповісти вірш
без помилок.

6). Принцип поетапності виконання вправи
Перший етап – малюємо;
Другий етап – зчитуємо інформацію з листка;
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Третій етап – зчитуємо інформацію з пам’яті.
Спочатку для опанування цієї методики потрібен певний

час, але згодом при сформованих навичках опрацювання
тексту буде йти швидше і якість його запам’ятовування буде
вищою.

На прикладі одного з віршів розпишемо, як діти викори�
стовують даний метод.

На подвір‘ї біля діжки
На кота напали мишки.
Гарбузи на тин полізли
По дорозі зайця згризли
А дашок злетів з хлівця

І присів ні горобця
Ручка хлопчика вхопила

І вмочила у чорнило.
А у клітці біля шибки
Золоті співали рибки.

Слово «на» записуємо. Подвір’я діти малюють таким чи�
ном, щоб знайти в ньому букву «пі». Сполучник «і» записуємо,
слово «біля» можна записати, а можна замалювати у вигляді
стрілочки, над якою написана буква «б». З другого рядка пи�
шемо службове слово «на» і малюємо котика, який тікає від
розлюченої мишки. Бажано намалювати мишку так, щоб було
зрозуміло, яка вона розлючена і нападає на котика. У третьому
рядку малюємо гарбузи, поряд з ними тин, а потім драбину. У
цьому випадку бажано малювати «тин» таким чином, щоб діти
бачили там букву «т» (оскільки це слово багатьом незнайоме).
Над драбиною малюємо букву «п». Ні в якому разі не потрібно
малювати гарбузи, які лізуть на тин, тому що діти будуть зчи�
тувати з малюнка рядок в тій послідовності, як він намальова�
ний (тобто гарбузи полізли на тин). Четвертий рядок починає�
мо словом «по», поряд з яким малюємо доріжку у вигляді бук�
ви Д, потім зайчика, а далі величезні зуби, у зображенні яких



Книга 2. Як вивчити вірші, тексти, табличку множення

– 19 –

можна знайти букви З та Г. Наступний рядок починаємо бук�
вою «а», біля якої малюємо дах у вигляді букви «д», а поряд
дописуємо закінчення «ок», оскільки часто можна сплутати
слова «дах» і «дашок». Біля «дашка» чи на самому малюнку
домальовуємо крила, а поряд хлів, в якому знаходимо букву
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«х». Далі пишемо букву «і» та малюємо стільчик, в якому зна�
ходимо букву «п» чи зверху дописуємо префікс «при», а поряд
горобця , не забуваючи слово «на».

Потім малюємо ручку хлопчика та простягнуту долоню,
в якій знаходимо букви «В» та «Х». Наступний рядок почи�
нається буквою «І», потім малюється калюжа та краплин�
ки, які утворюють букву В, а поряд чорнильна ляпка у ви�
гляді букви «У». Передостанній рядок починається з букв
«А» та «У». Малюється клітка, яка розташована біля шиб�
ки. В малюнку шибки знаходимо букву «ш», а між двома
малюнками ставимо букву «б». В останньому рядку малює�
мо золото, ноту та рибку. В усіх малюнках пробуємо знайти
початкові букви.

Треба зазначити, що учням середніх та старших класів по�
чинати опановувати цю методику потрібно з легких дитячих
віршиків і поступово переходити до більш складних віршів.

Пропонуємо вірш «Україна в старовину»
Ліс густий, дрімучий, темний,

Споконвічний ліс росте,
Не проб’ється навіть сонце

Крізь гілля його густе.
Велетенські граби, вільхи,

Сосни, явори, дуби,
Раз в століття полягають

Після віку боротьби.
По лісах шумлять потоки,

Смарагдові від трави,
Розпливаючись то в багна,

То в озера, то в стави.
По річках, озерах, багнах
Вічний галас, вічний спів,

Крик гусей, качок і чапель,
Зойк чайок і журавлів. (О.Олесь)
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1.6. ÇÀ ÄÎÏÎÌÎÃÎÞ ÊÎÌÁ²ÍÎÂÀÍÎÃÎ ÌÅÒÎÄÓ

Як показала
практика у кожної
дитини на основі кі�
лькох методів фор�
мується свій влас�
ний, і віна, як прави�
ло, працює найкра�
ще. Тому проявіть
творчість і допомо�
жіть сформувати
своїй дитині свій вла�
сний метод.

А ось приклад:
вивчення вірша уч�
нем 1�го класу із за�
стосуванням комбі�
нованого методу,
який кращен підхо�
дить дитині.

Для учнів пер�
ших класів опану�
вання різних методів ми починаємо з вивчення простих та ціка�
вих віршиків, за бажанням – російською мовою.

Наприклад:
Мама, сказка, каша, кошка,

Книжка, яркая обложка.
Буратино, Карабас,

Ранец, школа, первый класс.
Грязь в тетради, тройка, двойка,

Папа, крик, головомойка.
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У багатьох дітей виникають певні труднощі при вивченні
скоромовок. В нашому центрі пропонується використовува�
ти метод опорно�буквенних піктограм.

Наприклад:
Наварили смакоти,

Будем їсти я і ти,
А сороки та ворони будуть їсти макарони.

Слово «наварили» асоціюється з каструлею, в якій і зна�
ходимо букву «Н». Для слова «смакоти» намалюємо смач�
них запах, що лине з каструлі. До слова «їсти» малюємо
ложку, домальовуючи біля неї крапки, щоб легко впізнати
букву «Ї». слова «Я» і «Ти» малюємо у вигляді двох чоловіч�
ків, між якими пишемо букву «І». Малюючи сороку і воро�
ну, трансформуємо букви «С» та «В» у птахів, між якими
записуємо «ТА». Слово «макарони» знаходимо у малюнку
макаронів, що лежать на тарілці.
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Перед вами приклад вивчення ві�
ршів. За цим методом Корсаківська
Олександра вивчає всі вірші, які зу�
стрічаються в навчальній програмі.
І від цього, до речі, вона отримує за�
доволенння.

Корсаківська
Олександра,
учениця 2)го

класу.
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1.7. ÇÀÏÀÌ‘ßÒÎÂÓªÌÎ Â²ÐØ²
ÇÀ ÄÎÏÎÌÎÃÎÞ ËÈÑÒ²ÂÎÊ

Вірші можна запам’ятовувати ще й описаним рані�
ше методом листівок. Але запам’ятовувати вірші цим
методом ми рекомендуємо тільки після того, коли вже
добре засвоєна методика роботи з листівками.

Номер рядка вірша співпадає з порядковим номером
листівки. Запам’ятовування кожного рядка відбуваєть�
ся аналогічно вправі: “Вставляємо речення в листівку”,

тобто знаходимо кожне сло�
во рядка в листівці.

У листівці № 1 знаходи�
мо рядок –“Чорні очки в
їжачків”. Сама будівля схо�
жа на їжачка, а віконечка і
є чорні очки. Попробуйте
уявити, що саме так воно і
є.

У листівці № 2 зна�
ходимо рядок – “Голо)
чки гостренькі”. Ко�
лючки на кактусі і є
голочки, які такі ж
гострі, як у їжачків.
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У листівці № 3 знахо�
димо рядок –“Ми не бу)
дем в руки брати,”. Коте�
нятко не буде брати у
руки мишку.

У листівці № 4 знахо�
димо рядок – “Хай ростуть
маленькі.” Уявляємо зо�
бражену собачку дуже ма�
ленькою, якій потрібно ще
вирости.

Останні рядки ві�
ршика пропонують�
ся для самостійного
вивчення:

У листівці № 5 –
“Заховалась дітво)
ра,”



Серія: Як навчитися легко вчитися

– 26 –

У листівці № 6 – “ Підглядає
нишком.”

У листівці № 7 – “Чорні носи)
ки в малих.”

У листівці № 8 –
“І короткі ніжки.”

А зараз ми пропонує�
мо за листівками розка�
зати віршик, і нічого
страшного, якщо з пер�
шого разу не все вийде, у
винахідника Т.Едісона

лампочка вийшла більш як з 2000 разу.
Великою перевагою цього методу є швидкість запа�

м’ятовування віршів, але складність полягає у тому, що
при постійному користуванні цим методом потрібно мати
декілька комплектів листівок.
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2. ÐÎÁÎÒÀ Ç ÒÅÊÑÒÀÌÈ

Успіх у навчанні дитини у більшій мірі залежить від того,
як вона не тільки вміє читати, а й переказувати прочитане.
А для того, щоб переказати, потрібно сформувати навик для
відтворення інформації.

Враховуючи той факт, що текстова інформація буває рі�
зною, то і методи опрацювання цих текстів повинні бути пі�
дібрані до кожного індивідуально.

 У даному випадку пропонується метод, який є більш ефе�
ктивним для дослівного переказу текстів та вивчення визна�
чень. Для великих текстів рекомендуються інші методики,
що потребують швидкочитання. Ці методики будуть розгля�
нуті в наступних книгах.

2.1. ÄÎÑË²ÂÍÈÉ ÏÅÐÅÊÀÇ ÍÅÂÅËÈÊÈÕ
ÒÅÊÑÒ²Â

Формування навичок переказу текстів слід починати з
невеликого об’єму. А саме, для цього підійдуть тексти, які
пропонуються дітям дошкільного та молодшого шкільного
віку. Основним та найбільш ефективним є метод опорно�бу�
квенних піктограм, який був описаний у попередньому роз�
ділі. Його принципи залишаються такими ж: методи транс�
формації, закінчень, службових слів, швидкого зчитування
інформації з малюнків, рефлекторності, поетапності вико�
нання вправи.

Далі для прикладу розглянемо ще один простий і неве�
личкий текст, але там замість цифр пропонується викорис�
тати літери.
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Ферма
Федько з мамою на фермі.

Там тепло і чисто.
Люди у білих фартушках та халатах.

На фермі багато корів.
Вони дають молоко.

А що роблять із молока?

Малюнок може мати такий вигляд: у центрі зображаємо
ферму з відкритими воротами схожими на букву “Ф”, а на�
вколо малюється решта піктограм. Таким чином, інформа�
ція краще сприймається та запам’ятовується.

“Федько з мамою на фермі.” Якщо зобразити хлопчика,
який стоїть взявши руки в боки і нагадує букву “Ф”, то запа�
м’ятати, що звали його Федько, буде легше. А мамі можна
домалювати виріз плаття буквою “М”.
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“Там тепло і чисто.” Коротке слово “там” можна написа�
ти і поставити стрілочку, яка вказує на ферму. Слово “теп�
ло” може асоціюватись із теплим сонечком, на якому пока�
зуємо плюсову температуру. Слово “чисто” асоціюється із
віником, який намалюємо так, щоб він нагадував букву “Ч”.

“Люди у білих фартушках та халатах.” Схематично зо�
бражаємо людину, як букву “Л”, малюємо їй фартушок та
уточнюємо, що він білий. Коротке слово “та” пишемо, а ха�
лат малюємо із поясом, що схожий на букву “Х”.

“На фермі багато корів.” Пишемо слово “на”, вказуємо
стрілочкою напрямок до ферми та зображуємо корову.

“Вони дають молоко”. Малюємо молоко, наприклад, у
пляшці.

“А що роблять із молока?” Доцільно поставити тільки
знак питання.

Тепер вам пропонується і текст, і готовий малюнок. Спро�
буйте знайти закономірність.

Хомка
У Дем’яна жив хом’як.

Звали його Хомка.
Їв Хомка моркву, буряк.

Гриз сухарики.
Щоки у Хомки роздувалися.

З’їдав усе і зникав.
А за шафою він зробив комору.
Туди він носив їжу про запас.

А цей текст спробуйте намалювати самі.
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Юшка
Юра піймав рибу.

Гриць накопав картоплі.
Петрик приніс води.

Юля нарвала цибулі, кропу та петрушки.
Гарна буде юшка!

2.2 ÎÏÎÐÍÈÉ ÏËÀÍ-ÊÎÍÑÏÅÊÒ.

Цей метод дає можливість запам'ятати та відтворити
текст у чіткій послідовносі. Якщо попередній метод базуєть�
ся на зображенні опорної букви у піктограмі, то при роботі з
цим методом додатково малюється цифра, що відповідає по�
рядковому номеру речення.

Пропонуємо розглянути принципи цього методу на при�
кладі наступного тексту. Цей текст відноситься до теми "7
чудес світу". Зараз ми розглянемо тільки перше чудо світу �
Піраміда Хеопса (тому у центрі зображено піраміду та циф�
ру "1"). Опорний план�конспект тексту про всі чудеса світу
планується у наступних книгах.

Піраміда Хеопса
Єдине з чудес світу, що збереглося до наших днів, піра1

міда Хеопса знаходиться на стародавньому кладовищі
у Гізі, на протилежному від Каїра (столиці сучасного
Єгипта) березі річки Ніл. Деякі археологи  вважають, що
будувало піраміду біля 100000 чоловік і будівництво три1
вало понад 20 років. Піраміда створена більш ніж з двох
міліонів кам'яних   блоків, кожний з яких важив не менше
2,5 тони. Робітники підтягували їх до місця, використо1
вуючи пандуси, ричаги та блоки, а потім підганяли один
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до одного без розчину. У основі Велика піраміда досягає
230 метрів. Вона займає більше площі, ніж дев'ять фут1
больних полів. Висота її 1 147 метрів.

Етапи роботи:
1) У центрі зображаємо основну думку тексту, в даному

випадку – піраміда Хеопса.
2) Навколо цього зображення за годинниковою стрілкою

готуємо місце  для піктограм (за кількістю речень).
3) Кожне речення зображаємо у вигляді піктограми.
4) У піктограмі домальовуємо порядковий номер речення.
5) Після того як зобразили – повторюємо та переказуємо текст.

Піраміда Хеопса.
(У центрі піраміда та цифра "1", яка вказує на перше з

семи чудес світу.)
1. Єдине з чудес світу, що збереглося до

наших днів. (Відривний календар.)
2. Піраміда знаходиться на стародавньо�

му кладовищі у Гізі, на протилежному від Ка�
їра (столиці сучасного Єги�

пта) березі річки Ніл.
(Слово "кладовище"

може асоціюватися їз
могилами. Зобража�

ємо їх дві, що вка�
зує на друге речен�
ня. Назва "Гіза" до�
писуємо і першу бу�

кву "Г" трансформує�
мо з хрестика. Річка у вигляді

першої букви "Р" та підписана "Ніл".
"Каїр" � фонетична асоціація, "Іра" � зображуємо дівчинку.)
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3. Деякі археологи  вважають, що
будували піраміду біля 100000 чо�
ловік і будівництво    тривало понад
20 років. ("Археолог" � буква "А" з
борідкою у вигляді цифри "3".)

4. Вона створена більш, ніж з
двох мільйонів кам'яних   блоків,
кожний з яких важив не менше
2,5 тони. (Ваги у вигляді "4", з
одного боку – гиря на 2,5 тони,
з іншого � блок і два лимони.
Фонетична асоціація "лимон" � "мільйон".)

5. Робітники підтягували їх до місця,
використовуючи пандуси, ричаги та

блоки. ("Робітник" � чолові�
чок у вигляді букви "Р", який
підтягує (цифра "5")
пандуси (фонетич�
на асоціація �
медвежатко

"панда"), ричаги (буква "Р") та блоки.)
6. А потім підганяли один до одного без

розчину. (Між двома блоками стрілочки до
центру та перекреслений розчин у вигляді

цифри "6".)
7. В основі Велика пірамі�

да досягає 230 метрів. (Показу�
ємо відстань та домальовуємо

цифру "7". А довжину записуємо .
8. Вона займає більше площі, ніж де�

в'ять футбольних полів. (Футбольні
поля з м'ячами у вигляді цифри "8".
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А таких полів дев'ять � мно�
жимо на дев'ять.)

9. Висота її � 147 метрів.
(Дев'яте речення � з пірамі�
ди робимо цифру "9", а висоту
підписуємо, або запам'ятовуємо за допомогою Ц.Б.К. � Гост�

рий Часник.)

Учням середніх та старших класів по�
чинати опановувати цей метод потрібно
саме з таких простих та невеличких тек�
стів, а вже потім можна переходити до
більших обсягів.

В нашому центрі освітніх технологій
“Школа “Ейдетики” цей метод став улюбленим для багатьох
учнів. Він допомагає, наприклад, Косаківській Людмилі
(ЗОСШ №23, м.Вінниця) при вивченні таких складних пред�
метів як біологія, історія, іноземна мова, і, звичайно, пере�
кази текстів.

2.3. ÏÅÐÅÊÀÇÈ ÍÀ ÓÐÎÊÀÕ
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÌÎÂÈ

Опанувавши метод опорно�буквенних
піктограм, можна переходити до перека�
зів з української мови, які є одним з ва�
жливих видів роботи на уроках у се�
редніх та старших класах.

Для переказу з української мови за
шостий клас пропонується такий текст.
В ньому є два варіанти конспекту. Спро�
буйте опрацювати його самостійно, здо�
гадуючись, що мав на увазі автор. Косаківська Людмила,

стаж в ейдетиці – 2 роки.
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 НАФТА В МОРІ
Плив по морю величезний корабель. Він віз у трюмах

стільки нафти, що нею можна було всю зиму опалювати
велике місто.

Лихо трапилося на світанку. Корабель струснуло від
удару – він налетів на підводну скелю. Почався гуркіт, скре�
гіт металу, перелякані крики. Матроси спустили ряту�
вальні шлюпки і відпливли від корабля, що тонув. Весла
опускалися у воду з незвичним глухим плескотом, а від
моря пахло не сіллю і водоростями, а нафтою. Вранці
пляжі і прибережні скелі вкрилися слизькою чорною плі�
вкою. Настали страшні часи для жителів моря. Першими
постраждали птахи. Чайки, гагари, качки сідали у воду, а
потім не могли злетіти, бо нафта склеювала їм пір’я.

Люди намагалися допомогти птахам – ловили, відми�
вали їх теплою водою з пральним порошком. Але врятува�
ти вдалося декілька сотень, а загинули десятки тисяч.
Скрізь лежали мертві птахи

Потім почали задихатися і гинути мілководні черепа�
шки, мідії та устриці. Потім загинули водорості, а риба і
інші морські тварини просто перепливли у далекі води.

Газети усього світу писали про страшну катастрофу.
Не просту катастрофу, а екологічну.

Пройдуть десятки років, перш ніж узбережжя повніс�
тю очиститься від нафти і в чистій воді знову житимуть
водорості, черепашки і риба.

Ця катастрофа ще раз змусила людей замислитися над
тим, як легко можна завдати природі непоправного лиха і
як важко вилікувати її.

(В. Танасійчук 203 сл.)
Запропоновано два варіанта малюнків, перший – пікто�

грами зображені у рядок, другий – по колу. Можете обрати
той прийом, з яким Вам буде зручніше працювати.
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2.4. ÂÈÂ×ÅÍÍß ÏÎÍßÒÜ

При вивченні понять ми також користуємося методом
опорно�буквених піктограм. Сам термін зображуємо та виді�
ляємо у центрі, а текст поняття ділимо на смислові частини,
підбираємо асоціації та зображаємо у вигляді опорно�букве�
них піктограм. Розглянемо це на прикладі такого поняття:

Зміст освіти – система наукових знань, практич)
них умінь і навичок, засвоєння й набуття яких закла)
дає основи для розвитку та формування особистості.

Працюємо поетапно:

1) “Зміст освіти”. Перші
букви цих слів зображаємо у центрі,
причому букву “З” можна зобрази�
ти над літерою “О” у вигляді містка,
що за фонематичною асоціацією
у т в о р ю є
с л о в о
“зміст”. Ми
зображаємо
не самі бук�
ви, а й утво�
рюємо обра�
зи, що запа�

м’ятовуються ефективніше.

2)“система” – букву “О” поді�
ляємо на три частини, що само по
собі має на увазі систему, в яку вклю�
чаються наступні частини поняття.
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3) “наукових знань, прак1
тичних умінь і навичок” – клю�
чові слова: знання, уміння, нави�
чки на практиці зустрічаються
часто та добре відомі і їх можна
зобразити просто у вигляді пер�
ших букв “З”, “У”, “Н”. Можна
уточнити слово “наукових”, що
може асоціювати з книжкою та
ручкою, тому можна намалювати
так, щоб утворилася буква “Н”. І
все це вписуємо у саму систему.

4) “засвоєння й набуття яких”
можна скоротити “засв.”, “набут.”.

5) “закладає основи” – пер�
шу букву “З” можна зобразити у
вигляді стрілочки, що вказує на
основу, намальовану у вигляді
круглої підставки, яка асоцію�

ється з основою і в
ній є буква “О”.
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6) “для розвитку” – зображаємо
у вигляді паростка та буква “Р”.

7)  “та фор1
мування” – у ви�
гляді війскової
форми та букви
“Ф”.

8)  “особис1
тості” – малює�
мо обличчя люди�
ни, яке нагадує
букву “О”.

9)  У готовому
вигляді дане поняття може мати та�
кий вигляд:
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Тепер спробуйте порівняти текст поняття з готовим
малюнком та знайти закономірність.

Дидактика – (з грецької “didaktikus” – навчаю)
галузь педагогіки, яка досліджує закономірності про�
цесу навчання.

А зараз вивчіть за допомогою методу опорно�букве�
них піктограм та його принципів такі визначення:

Методи виховання – шляхи і способи діяльності
вихователів і вихованців з метою досягнення виховних
цілей.

Темперамент – це біологічний фундамент особис�
тості, який базується на властивостях нервової системи.
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2.4. ÐÎÁÎÒÀ Ç ÎÑÍÎÂÍÎÞ
ÒÀ ÄÎÄÀÒÊÎÂÎÞ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ªÞ

Учням старшого віку досить часто потрібно запам’я�
товувати тексти, які складаються з тем та підтем, міс�
тять основну та додаткову інформацію. Її можна упоря�
дкувати та згрупувати у вигляді “файлів” та використа�
ти метод опорно�буквених піктограм. Для наочності мо�
жна розглянути цей метод на прикладі даного тексту:

“Темперамент”
Є взагалі 64 типи

темпераментів, оскі�
льки чисті види зу�
стрічаються дуже
рідко. Ми будемо
розглядати чотири
“чисті” типи темпе�
раментів: сангвінік,
флегматик, мелан�
холік та холерик.

(на кожній площині ставимо першу літеру слова «С», «Ф», «М», «Х”.)
Засновником вчення про темперамент був давньорим�

ський лікар Гіппократ (V ст. до н.е.), який вважав, що у
тілі людини є чотири основні рідини: кров, слиз, жовч
та чорна жовч. Назви темпераментів, які походять від
цих назв, збереглися до наших днів: холеричний похо�
дить від слова «жовч», сангвіністичний – від «кров»,
флегматичний – «слиз» і меланхолічний – «чорна жовч».
(Для того щоб запам’ятати цей зв’язок, трансформу�
ємо перші букви, які вже записані в інші, що дасть змо�
гу швидко пригадати (С�К, Ф�С, М�Ч, Х�Ж)
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 Щоб запам’ятовування було ще більш ефективним,
можна придумати історію. Сангвінік – Кров, а кров може
асоціюватися із серцем, літеру “С” трансформуємо у
сердечко. Флегматик – Слиз, флегматики повільні, а
якщо йти повільно, то не можна послизнутися, під
буквою “Ф” домальовуємо слизьку пляму. Холерик –
Жовч, жовч за фонематичною асоціацією нагадує сло1
во “жовтий”, можна уявити динамічного холерика,
який одягнув яскраво1жовту футболку. А Меланхо1
лік – Чорна жовч, він спостережливий і теж захотів
одягнути жовту футболку, але з чорною смужкою.
Практика довела, що діти, які запам’ятовували таким
чином, більше не плутались у цих термінах.

Маючи ці основні чотири «файли», вже можна запо�
внювати їх додатковою інформацією.)
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 Сангвінік характеризується здатністю легко присто�
совуватися до умов, що змінюються (наприклад, якщо
дитина сангвінік переходить з однієї школи в іншу, або
це можуть бути й ті самі умови, що змінюються. Ма�
люємо школу), здатністю до опору труднощам життя
(“опору” може асоціюватися з щитом, який круглий,
як буква “О”) , рухливістю (ноги, які біжать), товари�
ськістю (намалювати руки товаришів), широким ко�
лом знайомств (зобразити людей по колу), частою змі�
ною прихильностей (“зміна” – у вигляді букви “З”, дві
стрілочки в різні боки), швидким переключенням на
нову роботу(“переключення” може асоціюватись із пуль�
том до телевізора, а “робота” – із сокирою, намалюва�
ти її можна у вигляді букви “Р”), здатністю до перена�
вчання (книжка) та оптимістичністю (рука, яка пока�
зує “ок!”).
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Флегматику притаманна мала чутливість та емоцій�
ність, заспокійливість, повільність, врівноваженість,
впертість, витриманість, самовладання, працездатність,
інертність, надійність у дружбі, несхильність до змін
оточення, обмеженість кола спілкування. (Виявіть за�
кономірність тексту про флегматика і малюнка, а
наступну інформацію опрацюйте самостійно, підібра�
вши свої особисті асоціації та піктограми). Даний ма�
люнок повинен знаходитись в системі попереднього
малюнка.

Для холерика характерна підвищена збудженість,
велика життєва енергія, недостатність самовладання,
невитриманість, різкість, поривчастість рухів, захопле�



Книга 2. Як вивчити вірші, тексти, табличку множення

– 47 –

ність новими справами при невитривалості сили, змін�
ність настроїв від підйому до падіння, нетерплячість,
запальність, галасливість.

Меланхолік характеризується високою чутливістю,
емоційною вразливістю, пасивністю, загальмованістю,
інертністю, сльозливістю та образливістю, боязливістю,
тривожністю, невпевненістю у собі, нерішучістю, неви�
разністю міміки та рухів, настороженістю до всього но�
вого, ніяковістю у присутності нових людей, самостій�
ністю, чутливістю до людей, багатством асоціативного
внутрішнього світу.

Сусіденко Юлія за допомогою опорного плану)конспекту на
“відмінно” закінчила школу, на даний час навчається в

престижному університеті. Лекції конспектує швидше всіх.
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3. ÒÀÁËÈ×ÊÀ ÌÍÎÆÅÍÍß

Перед тим, як переходити до вивчення таблички множен�
ня, надзвичайно важливо до автоматичного рівня засвоїти
цифрове перекодування. Воно описано в першій книзі “Асо�
ціативний зв'язок, цифри та творче мислення”. Але для по�
вторення – розміщена таблиця цифрового перекодування:

1 – ëþäè, êàçêîâ³ ãåðî¿ òà âñ³ ïðåäìåòè
     ñõîæ³ íà 1;
2 – ïòàõè òà îäÿã;
3 – òâàðèíè òà ñïîðòèâíèé ³íâåíòàð;
4 – ìåáë³, áóä³âë³ òà êâ³òè;
5 – âñÿ ¿æà;
6 – åëåêòðè÷í³ ïðèëàäè òà ïîñóä;
7 – ³íñòðóìåíòè òà àòðèáóòèêà;
8 – òðàíñïîðò òà âñ³ ïðåäìåòè,
     ñõîæ³ íà 8;
9 – ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè, ðèáè;
0 – âñ³ ïðåäìåòè, ñõîæ³ íà 0.

Перед тим, як вивчати табличку множення, бажано озна�
йомитись і відпрацювати систему цифрового перекодування
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Для дітей другого класу найбільшою складністю є ви�
вчення таблички множення. Методика, викладена в цій
книжці, дозволяє вивчити табличку швидко і без напруги.
Основними властивостями цієї методики є те, що дітям по�
добається складати розповіді за малюнками і знаходити ци�
фри в них. При вивченні таблиці множення домовляємось,
що множники будуть постійними образами, які не зміню�
ються. Вони і будуть головними героями казок. А так як при
перестановці множників добуток не змінюється, то складе�
на казка і малюнок (2 х 3 і 3 х 2) будуть однакові. Табличку
множення на 1 і на 10 не розглядаємо, тому що вона легка і
зрозуміла для вивчення.

Приводимо перелік постійних образів, які використову�
ються замість множників:

2 – Папуга Кеша;

3 – Мамонтеня;
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4 – Хатинка на курячих ніжках
 Баби Яги;

 5 – Гарбуз;

 6 – Комп’ютер з мишкою;

 7 – Коса;
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8 – Велосипед;

9 – Барабан;

ÂÈÂ×ÅÍÍß ÒÀÁËÈ×ÊÈ ÌÍÎÆÅÍÍß

2 х 2 = 4
Дві папуги примостились на дереві(4) зручно.
– Два на два буде Чотири, – повторяли гучно.
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2 х 3 = 6 Слоненя просив папугу з Чайника(6) полити
– Дуже спека вже велика, дуже хочу пити.

2 х 4 = 8
У Хатинки є  товариш, це Кеша – папуга,
І хатинка на Візку(8) возить свого друга.
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Наш папуга для дружини, що знесла яєчко,
Із Пір'ячка(1) на гарбузі змайстрував Гніздечко(0).
2 х 5 = 10

На комп'ютері наш Кеша чаклувати вчився
Від Палички(1) чарівної  вмить Лебідь(2) з’явився.
2 х 6 = 12
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2 х 7 = 14
Кеша косою Гвіздок(1) забивав,
Щоб Стільчик(4) старенький міцніше стояв.

2 х 8 = 16
Кеша в велоспорті добре виступав,
Буратино(1) ці змагання, на Відео(6) знімав.



Книга 2. Як вивчити вірші, тексти, табличку множення

– 57 –

2 х 9 = 18
Кеша на барабані
гарно танцював
А Незнайко(1) на
Мопеді (8) все
спостерігав.

3 х 3 = 9
На спині своєї
мами Тришка

вигравав,
Хоча вперше у

житті він
Трубу(9) тримав.
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3 х 4 = 12
Тришку  хатинка сама привітала,
Коли Баба�Яга (1) на Лебеді(2) літала.

3 х 5 = 15
Тришка в  гарбузі Списа(1) тримав
І списом Банани (5) для друзів збивав.
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3 х 6 = 18
Тришка за Мотузку(1) хоботом узявся,
Віз  комп'ютер на Візку(8), бо той поламався.

3 х 7 = 21
Дві Копиці (2) сіна Тришка накосив,
Дідусю(1) додому потім їх носив.



Серія: Як навчитися легко вчитися

– 60 –

3 х 8 = 24 На велосипеді Тришка виступав,
Лелека(2)  за  виступ Квітку(4) дарував.

Слоненя пробило барабан ногою.
Шпак (2) приніс запізно Молоток (7) з собою.
3 х 9 = 27
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4 х 4 = 16
Дві хатинки на Мотузці(1)
Чайника(6) носили
І в нього джерельної водиці
налили.

4 х 5 = 20
Хатинка гарбузом  грала у футбол,
Хатинка гарбузом  забила ГОЛ!
Для гри відшукали гарне містечко.
Лелека(2) зробила ворота з Гніздечка(0).
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Коли комп'ютер в хатинці прокидався,
З ним Півник (2) на Паркані (4) постійно вітався.
4 х 6 = 24

4 х 7 = 28
Хатинка косою травичку косила.
Там Гуска(2) Окуляри(8) свої загубила.
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– Вушка – три,
а Хвостик – два,
Не боюся я кота.

4 х 9 = 36
У хатинці Ведмежатко(3)
дріб вибивало
І своїх знайомих Чаєм(6)
пригощало.

4 х 8 = 32 Із велосипедом  на своїй хатинці
Сховатися закортіло малесенькій мишці.
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5 х 5 = 25
До подружжя гарбузів
під саменький ліс
Лелека(2) маленьке
Гарбузятко (5) на щастя
приніс.

5 х 6 = 30
Гарбуз на комп'ютері
зайчика  навчав,
Зайчик (3) із радості на
М'ячику(0) стрибав.
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5 х 7 = 35
Гарбуз(5) косою(7) косив,
Їжак(3) яблучка(5) носив.

5 х  8 = 40
Гарбуз велосипедом  в Дуба(4)
улупився
І з розмаху у Калюжі(0) гарбуз
опинився.
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5 х 9 = 45
Гарбуз (5),
замість капелю�
ха одягнув
барабан (9) та
ліг засмагати на
лежаку (4),
взявши з собою
морозиво (5).

6 х 6 = 36
На двох
комп’ютерах
(6 та 6) пра�
цювала про�
граміст мавпа
(3). Вона
працювала
так швидко,
що їй знадо�
бився ще один
комп’ютер
(6).
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Комп'ютер(6) Косою(7) все викосив – от молодець!
Лише Шпаківня(4) залишилась, а в ній – Горобець.
6 х 7 = 42

6 х 8 = 48
Стілець(4) Сніговик(8) відремонтував,
На велик комп’ютер його влаштував.
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6 х 9 = 54
Зголоднів комп'ютер,
став на барабан,
Яблуко(5) червоне з
Дерева(4) зривав.

7 х 7 = 49
Дві коси сестрички Дуба(4)
підкосили,
А потім із дуба Барабан(9)
зробили.
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7 х 8 = 56
На велику, замість плуга, орали Косою(7),
Бурячки(5) із Чайника(6) полили водою.

7 х 9 = 63
На Проекторі(6) шкільному Барабан із Косою
Показувало Мавпеня(3) для класу усього.
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8 х 8 = 64
На велосипедах, шляхом навпростець
Першим їхав Чайник(6), а за ним Стілець(4).

8 х 9 = 72
Барабан� велосипед побачив знак "Корона"(7)
На ньому сиділа старенька Ворона(2).
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9 х 9 = 81
Два кумедних барабани в окулярах
та з ціпком
До своїх знайомих в гості по дорозі
йдуть пішком.

До цієї книги додається гра�тренажер “Табличка мно�
ження”, яка допоможе набагато швидше вивчити табличку
множення.

Спочатку вивчається на основі образів, а потім спостері�
гається рефлекторне відтворення інформації.

При цьому розвивається образна, фотографічна та інші
види пам’яті.

На фото: учні 2)В класу ЗОСШ №26 м.Вінниці з
задоволенням

вивчають
табличку

множення
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Наприклад, в Києві
в приватній гімназії I�
III ступенів “При�
орітет” багато вчите�
лів вже єфективно
працють за методикою
“Школи “Ейдетики”.
Вже кілька років в них
іде активна співпраця
з Центром освітніх
технологій “Школа
“Ейдетики”. Цілик Наталія
Василівна з таким тренаже�
ром в короткий період
вивчила табличку множен�
ня з дітьми. Результами
співпраці задоволені як і
керівництво гімназії, так і
батьки та учні.

На фото:
вчитель

початкових
класів  гімназії

“Приорітет”
м.Києва Цілик

Наталія
Василівна

Áàãàòî ðîê³â òîìó áîñîíîãèé õëîï÷èê ñèä³â íà ñò³í³ â Ðèì³
³ äèâèâñÿ âíèç, íà ëþäèíó, ÿêà âèñ³êàëà ùîñü ð³çöåì ç ãëèáè
ìàðìóðó.

- Ãåé, ñåíüéîð, - êðèêíóâ õëîï÷èê ö³é ëþäèí³. - Íàâ³ùî âè
ñòóêàºòå ïî öüîìó êàìåíþ?

Ì³êåëàíäæåëî ïîãëÿíóâ âãîðó ³ êðèêíóâ ó â³äïîâ³äü: Òîìó
ùî òàì âñåðåäèí³ àíãåë, ³ â³í õî÷å âèáðàòèñÿ íàçîâí³. Îñü ïðè-
êëàä íåçâè÷àéíîãî ñïðèéíÿòòÿ ïðîöåñó òâîð÷îñò³. Ìàáóòü, Âàø
àíãåë íå òàêèé ãåí³àëüíèé, ÿê àíãåë Ì³êåëàíäæåëî, àëå ³ â³í
çàñëóãîâóº ñâîáîäè.

Бажаємо успіху в навчанні та чекаємо зустрічі
з Вами на сторінках наших книг.

На фото: вчитель ЗОСШ №26 м.Вінниці
Парнивода Тетяна Іванівна зі своїми учнями
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²ËÞÇ²¯

Пропонуємо вам цікаві оптичні ілюзії:

Це індіанець чи ескімос?

Скільки у слона ніг?

Скільки у жирафа ніг?

Скільки динозаврів?

Це заєць чи качка?



Серія: Як навчитися легко вчитися

– 74 –

Всі лінії паралельні, можете перевірити!

Змініть положення очей відносно малюнків.
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Распутін.

Сталін.
Паша.

Моряк.

Кінь.

Птах

Солдат.

Рибак.
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ПРОПОЗИЦІЯ ДО СПІВПРАЦІ
Повідомляємо Вам, що рішенням II Міжнародної конференції "Розвиток твор�
чих здібностей особистості � умова успішного навчання" 24 лютого 2005 року в
місті Вінниці була створена, а 16 лютого 2006 року зареєстрована громадська
організація "ВАРТО". Громадська організація "ВАРТО" об'єднує педагогів,
вихователів, психологів, батьків, громадян, представників державних та при�
ватних підприємств, а також колективи організацій, які займаються освіт�
ньою та виховною роботою, роз�робкою програм з розвитку творчих здібностей
особистості.
Асоціація створена з метою  сприяння розвитку освітньої та наукової діяльнос�
ті, розповсюдження нових сучасних інформаційних технологій, розвитку на�
вичок творчої та інтелектуальної діяльності, її захисту.
 Основними напрямками діяльності організації є:

сприяння використанню найбільш ефективних способів вирішення теоретичних
і практичних завдань  для цілеспрямованого систематичного розвитку людини;
надання психолого�педагогічних консультацій;
сприяння взаємообміну досвідом, з метою підвищення якості освіти;
проведення конференцій, нарад, семінарів, круглих столів, прес�конферен�
цій для членів Асоціації;
створення бази даних про інноваційну діяльність в галузі освіти в Україні;
впровадження мнемотехнічних засобів та адаптація їх до сучасного навча�
льно�го процесу;
розвиток ейдетичних методів навчання на Україні та за її межами;
проведення тренінгів за напрямками:

Розвиток пам'яті образного мислення; ефективне вивчення словникового запа�
су англійської мови; скорочитання; ефективне спілкування; риторика; конфлі�
ктологія; казкотерапія; психологічна та фізична реабілітація а також дитяча
переорієнтація та інші тренінги.
Пропонуємо Вам стати повноправним членом асоціації "ВАРТО". Це дає Вам право:

отримувати інформацію із загальних питань діяльності Асоціації;
ініціювати заходи, спрямовані на реалізацію мети та завдань асоціації;
можливість видання ваших авторських розробок;
користуватися авторськими  програмами  та методиками на пільговій основі;
одержувати методичну, юридичну, фінансову  допомогу з питань розробок
та впровадження освітніх технологій;

За більш детальною інформацією звертайтесь за тел.:
(067) 778)44)47 � Чепурний Геннадій � президент асоціації.
(0432) 32)78)79 � Клименко Лідія � відділ моніторингу якості освіти.
(0432) 27)26)55 � Палійчук Юлія � координатор.
(096) 567)84)91 � Ковальчук Зоряна � юридичний відділ.

Адреса для листування: 21000, м.Вінниця, вул.Грушевського, 13.
E�mail: vin)varto@yandex.ru

З найкращими побажаннями, Президент Асоціації "ВАРТО"
Чепурний Геннадій Анатолійович
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Чепурний
Геннадій –
психолог,
директор
Центру освітніх
технологій
«Школа
«Ейдетики»,
підготовка
інструкторів
«Школи
«Ейдетики»

 (067) 778)444)7

Міщук
Сергій –
лікар,
інструктор з
психологічної та
фізичної
реабілітації
(від 10 років).

 35)62)10
 (067) 73)83)085

Борисова
Віталія –
вчитель,
інструктор по
вивченню
англійської мови
за методикою
«Школи
«Ейдетики» для
дітей шкільного
віку

 (097) 19)00)649

Парнивода
Тетяна –
вчитель
початкових
класів,
допомога
в навчанні,
підготовка до
школи (від 3
років)

 39)46)04
 (097) 77)565)99

Палійчук
Юлія –
вчитель,
інструктор
розвитку пам'яті
та образного
мислення у дітей
молодшого
шкільного віку

 27)26)55
 (097) 59)14)835

Ковальова
Світлана –
психолог,
інструктор
з розвитку
пам'яті та
образного
мислення у дітей
середнього та
старшого
шкільного віку

 32)38)42
 (050) 538)52)44

Ляховський
Олександр –
психолог,
інструктор
розвитку
навичок
швидкочитання
(різного віку)

 27)11)13
 (067) 144)63)48

Маслова
Єкатерина –
інструктор
з розвитку
пам'яті: хімія,
фізика,
англійська мова
для дітей.

 27)37)72
 (067) 78)75)320

ТРЕНЕРА)КОНСУЛЬТАНТИ «ШКОЛИ «ЕЙДЕТИКИ»
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