
УВАГА! ВСІ ТЕКСТИ ПРИЗНАЧЕНО ДЛЯ ЧИТАННЯ ДОРОСЛИМИ ДІТЯМ!

Ідучи до школи, дитина, окрім бажання вчитися, повинна також уміти зосе-
реджувати увагу впродовж тривалого часу, аналізувати і запам’ятовувати 
пропонований матеріал. Усі ці якості необхідно починати формувати у 

дитини заздалегідь, ще до школи.
Цей посібник адресований батькам, які прагнуть допомогти своїй дитині у розви-

тку мислення, пам’яті, уваги, уяви, допитливості.
Тут ви знайдете багато цікавих, різноманітних завдань на розвиток логічного мис-

лення, що навчать дитину аналізувати, порівнювати, узагальнювати, виділяти головне.
Окрема група завдань спрямована на розвиток різних видів пам’яті: образної, 

словесно-логічної, зорової та слухової. 
Наприкінці посібника наведено задачі на логічне мислення. Пропонуйте їх дитині 

в процесі навчання. 
Обов’язково спробуйте пофантазувати — запропонуйте дитині нові завдання на 

основі поданих.
За умови регулярності занять позитивний результат не забариться — у дитини 

обов’язково поліпшиться уважність, здатність засвоювати й аналізувати інформацію, 
зросте обсяг і стійкість пам’яті. Разом з вами ваш малюк зробить ще один крок упе-
ред у своєму розвитку — крок до школи.
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 Допоможи Коту в чоботях дібрати собі другий чобіт. Поясни свій вибір.

 Розглянь малюнки. Подумай і з’єднай лініями пов’язані між собою предмети.
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 Як ти вважаєш, що забув намалювати художник? Вибери потрібні предмети 
з жовтого прямокутника. Поясни свою думку.
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 Уважно розглянь малюнки. З’єднай предмети з однаковими назвами.
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 Що, на твою думку, забув намалювати художник? Вибери потрібні предмети з 
жовтого прямокутника. Поясни свою думку.
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 Уважно розглянь малюнки. Знайди у таблиці саме такі групи іграшок. Обведи їх 
за зразком. Скільки таких груп на малюнку?
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 Порівняй малюнки. Знайди і назви відмінності.

 Що «зайве» серед цих предметів? Чому воно «зайве»? Як одним словом назвати 
решту? (Овочі.)
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 Допоможи Червоній Шапочці дістатися до бабусі, вживаючи поняття:  
«ліворуч», «праворуч», «прямо».
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 Знайди «зайву» тварину в кожному рядку. Чому вона «зайва»? Як одним словом 
можна назвати решту? (Дикі тварини. Свійські тварини.)
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 Розглянь уважно малюнок. Контури яких фігур ти бачиш серед крапок? Назви 
фігури та їх колір. Обведи фігури та розфарбуй їх за зразком. Яких фігур немає 
серед крапок? 
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