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Оволодіння основами іншомовного спілкування передбачає
досягнення школярами різних способів говоріння, розвиток мовленнєвих
здібностей учнів. В підручнику висвітлюються основні завдання навчання
процесу говоріння, такі як формування вимовних (артикуляційних та
інтонаційних навичок говоріння), лексичних навичок говоріння, граматичних
навичок говоріння, навичок для оволодіння діалогічними єдностями, мікро –
діалогами, різними типами діалогу, з’єднання речень у надфразову єдність,
навичок для оволодіння мікро – монологами та різними типами монологу.
Посібник для вчителів містить матеріали, які
можуть бути
використані при підготовці до уроків англійської мови у початковій школі.
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Вступ
Сьогодні в Україні відбуваються динамічні перетворення у
політичному, соціально - економічному і культурному житті. Вихід у
світовий європейський простір вимагає від сучасної школи оволодіння
основами іншомовного спілкування, досягнення школярами мінімально
достатнього рівня комунікативної компетенції. Держстандарт і нові програми
з іноземних мов, що базуються на Рекомендаціях Ради Європи, закладають
принципи комунікативної спрямованості, особистісної орієнтації, автономії
учня, взаємопов’язаного навчання видів мовленнєвої діяльності. Тому я
вважаю, що формування комунікативних компетентностей є основною
складовою частиною змісту освіти, провідною навичкою самоосвіти людини.
Важливим є також розвиток в учнів загальномовних, інтелектуальних,
пізнавальних здібностей, емоцій і почуттів, стимулювання психічних
процесів які є базисними в оволодінні іншомовним спілкуванням, виховання
культури спілкування в різних видах колективної взаємодії, а також
підтримання готовності до такого спілкування.
Використовуючи на своїх уроках різні форми і методи роботи,
систему вправ, творчих завдань, пізнавальних завдань, в основі яких –
виконання розумових дій: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, я
переконана, що це один із ефективних засобів цілеспрямованого впливу на
формування комунікативних компетентностей школяра.
Актуальність теми
полягає в тому, що формування
комунікативних компетентностей є важливим видом іншомовної мовленнєвої
діяльності, забезпечує можливість успішного перенесення іншомовних
мовленнєвих комунікативних навичок та вмінь, які формуються, у реальні
умови їх застосування.
Практична
значущість.
Формування
комунікативних
компетентностей дає змогу розуміти і породжувати іншомовне
висловлювання відповідно до конкретної ситуації спілкування, мовної задачі
і комунікативного наміру; користуватися раціональними прийомами
оволодіння іноземною мовою і самостійно удосконалюватися у цьому.
Провідна ідея теми. Оволодіння основами іншомовного
спілкування передбачає досягнення школярами різних способів говоріння,
розвиток мовленнєвих здібностей учнів. Я переконана в тому, що учні, щоб
стати ефективними користувачами мови, повинні не тільки здобувати знання
(наприклад, знати граматичні, лексичні або фонетичні правила) а й розвивати
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навички та вміння використання мовних форм для реальних комунікативних
цілей.
Інноваційна значущість. Ефективним засобом формування
іншомовних компетенцій школяра, який здатний до саморозвитку та
самореалізації, вважаю формування комунікативних компетентностей, які
розвивають уміння здійснювати іншомовне спілкування, формують
світогляд, розвивають мислення учнів, смаки та почуття інтерес і позитивне
ставлення до мови що вивчається, розуміння важливості вивчення іноземної
мови.
Науково – теоретична база. Актуальні питання проблеми
формування комунікативних компетентностей знайшли висвітлення в
роботах відомих педагогів та психологів: А.Богуш, Л.Хараєва, І.О.Зимня,
О.О.Леонтьєв, Л.Петровська, Є.І.Пассов, В.Єрьоміна. Зокрема, я опрацювала
посібник для вчителів іноземної мови Є.І. Пассова «Комунікативний метод
навчання іншомовного говоріння». Мене зацікавили ряд ідей психолого –
педагогічного характеру:
 Навчати говоріння, не навчаючись спілкування, не можна;
 Мотив до спілкування не може виникнути, якщо немає
взаємин чи вони не усвідомлюються;
 У процесі навчання іншомовного спілкування учитель і учні
мають бути партнерами у мовленні;
 Наближення до потреб комунікації можливе лише за умов
відповідної організації матеріалу довкола ситуацій і
мовленнєвих завдань.
Суть досвіду. Формування комунікативних компетентностей
здійснюється на основі говоріння. Говоріння, як продуктивний вид
мовленнєвої діяльності, забезпечує висловлення своїх думок в усній або
письмовій формі, а також усне спілкування в діалогічній та монологічній
формі. Тому основними завданнями навчання говоріння є формування
вимовних (артикуляційних та інтонаційних навичок говоріння), лексичних
навичок говоріння, граматичних навичок говоріння, навичок для оволодіння
діалогічними єдностями, мікро – діалогами, різними типами діалогу,
з’єднання речень у надфразову єдність, навичок для оволодіння мікро –
монологами та різними типами монологу.
Навчання говоріння здійснюється паралельно з навчанням
аудіюванню, тому що обидва вміння є взаємопов’язаними сторонами процесу
мовлення.
Формуючи комунікативні компетентності у першому класі (додаток
1) звертаю увагу на:
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- формування вимовних (артикуляційних та інтонаційних) навичок
говоріння. Цей етап нерозривно пов’язаний з аудіюванням. Це
завдання типу “Listen and say”, “Listen and repeat”, “Listen and
sing”, “Find and say”;
- формування лексичних навичок говоріння. Цей етап здійснюю за
допомогою завдань “Listen and repeat”, які вводять нову лексику,
“Listen, point and say”, “Look, listen and say”, “Listen and complete
the dialogue”(додаток 2).
Використовуючи завдання такого типу, я розвиваю фонематичний
слух учнів, зорову пам’ять, мовну здогадку.
Використання навчальних ігор на уроках у своїх першокласників
“Passing the flash cards”, “A teacher”, “Whispering game” активізує розумову
діяльність учнів, робить навчальний процес більш привабливим та цікавим.
Роль ритміко – пісенного матеріалу у процесі формування
комунікативних компетентностей своїх першокласників важко переоцінити.
Створення піднесеної атмосфери, урізноманітнення видів діяльності на уроці,
артикуляційно – інтонаційне тренування мовленнєвого апарату учнів
допомагає тренувати і засвоювати матеріал на рівні довготривалої пом’яті. І
що не менш важливо, ритміко – пісенний матеріал у вигляді пісні, гри, вірша
допомагає формувати у моїх першокласників інтерес до вивчення предмета
(додаток 3).
Продовжуючи
роботу над
формуванням
комунікативних
компетентностей за рахунок розширення ситуацій спілкування і введення
нових засобів виконання комунікативних завдань, я звертаю увагу своїх
другокласників на розігрування ситуацій, які, на мою думку, допомагають
учням націлитися на відтворення емоційно – забарвлених діалогів. Одним із
найпростіших механізмів мовлення є механізм відтворення або репродукції.
Вправи на зразок “Listen and say”, “Listen and act”, “Look and say”, “Choose
and say”, які я використовую на уроках, допомагають відтворити окремі
слова, репліки, вислови, речення, поступово нарощують обсяг чи тривалість
діалогів, різних розповідей. Робота в групах, парах, проектна робота, ігрова
діяльність, що впроваджуються на уроках, дають змогу моїм учням
спілкуватись у реальній життєвій ситуації, стимулюють учнів працювати
разом, сприяють реалізації міжособистісного спілкування учнів на уроці.
(Додаток).
У третьому класі я використовую вправи та завдання, які
спрямовані на розвиток механізму прогнозування, або передбачення, коли
співрозмовники прогнозують конструкцію словосполучення чи над фразової
єдності. Формування механізму прогнозування допомагаю формувати
висловлювання, уникаючи довгих пауз між окремими словосполученнями.
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Вправи на підстановку, розширення, трансформації, комбінування формують
навички говоріння пізнавальні інтереси і потреби в опануванні мовним і
мовленнєвим матеріалом. Формуючи комунікативні компетентності своїх
третьокласників я використовую вправи та завдання типу “Speak in pairs”,
“Make dialogues”, “Complete the letter”, “Choose and say”, “Make sentences /
questions”, “Make project”. Такі завдання допомагають розвинути у моїх учнів
пізнавальні процеси – пам’ять, увагу, розвиток творчого мислення учнів,
допомагають зробити навчальний процес цікавим та невимушеним (додаток).
У четвертому класі продовжую комплексний розвиток мовленнєвих
умінь та навичок. Всі вправи супроводжуються малюнками, сюжетними кар
тинками, ілюстративними невербальними опорами (схемами, простими
таблицями й таблицями для підстановки), що допомагають створити
навчально – мовленнєву ситуацію, формувати мовлення учнів. Навчання реп
лікування, групової бесіди, використання методів проектів, допомагає учням
вміло вести дискусію, змагатися, розкрити свої творчі можливості. Я
використовую завдання “Read and express your opinion”, “Read and say, what
you think”, “Answer the questions”, “Listen to the children’s opinion and say what
you think”, “Make the project and tell me about it”, які дають можливість учням
висловити свої власні думки, ідеї, активно впливають на формування
комунікативних компетентностей школярів.
Результативність
досвіду.
Формування
комунікативних
компетентностей на уроках англійської мови передбачає не лише оволодіння
відповідними знаннями, уміннями і навичками, а й здатність та готовність
ефективно застосовувати їх на практиці у конкретній ситуації. Про
аналізувавши доцільність використання різних методів та прийомів відмітила
їх ефективність у навчальному процесі: учні мають високий рівень
навчальної мотивації; вміють розпочати, підтримати і завершити бесіду;
висловити свою точку зору, обґрунтувати її,. щоб переконати
співрозмовника; оволоділи різними видами діалогу та монологу, мають
стійкий інтерес до вивчення предмету.
Труднощі в реалізації зумовлені складністю оволодіння учнями
початкової школи англійською мовою в цілому: її значна відмінність від
рідно: малий словниковий запас; швидка втомлюваність не стійка увага
молодших школярів. У процесі складання діалогу учням важко обґрунтувати
свої точку зору, щоб переконати співрозмовника, підібрати до неповних
речень варіанти їх завершень, оцінити свої події та факти.
Висновки. Завдання вчителя початкової школи прищепити учням
позитивне ставлення до предмета, виробляти навички та уміння,
застосовувати їх на практиці, формувати світогляд. Тому я намагаюсь
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зробити свої уроки цікавими й динамічними. Адже від того, як яскраво
розпочнеться урок, залежить успів комунікативної діяльності на уроці.
Розглянувши
питання
формування
комунікативних
компетентностей школярів можна зробити такі висновки. Формування
комунікативних умінь можливе лише за умови створення типових ситуацій
реального спілкування у процесі навчання. Для стимулювання учнів
працювати разом ефективними є такі форми роботи на уроці, як робота в
парах чи в групах, проектна робота. Це забезпечує максимальну кількість
можливостей для взаємного усного та письмового спілкування англійською
мовою. За таких умов кожен учень має більше часу для формування навичок
говоріння. Робота в парах чи в групах розвиває практику говоріння в
невимушеному контексті, без остраху зробити помилку перед учителем.
Одним зі шляхів створення комунікативної ситуації є рольові ігри, які
сприяють реалізації між особистісного спілкування учнів на уроці. Рольова
гра орієнтує учнів на планування особистої мовленнєвої поведінки і
прогнозування поведінки співрозмовника. Учасники рольової гри
невимушено вступають у бесіду, намагаються підтримати її, цікавляться
думкою інших, обговорюють різні точки зору, кожне прагне висловити свою
думку. Таким чином, розмова стає невимушеною, що власне і є реалізацією
комунікативного підходу.
Формування комунікативних компетентностей сприяє високому
рівню мотивації учнів, їх пізнавальних інтересів і потреб в опануванні
мовним та мовленнєвим матеріалом. У дитини пробуджується бажання до
самонавчання, розвивається інтерес до вивчення англійської мови.
Комунікативні завдання, які виконують школярі, допомагають
розвинути в них пізнавальні процеси – пам’ять, увагу, логічне мислення.
Зміст завдань сприяє розвиткові гнучності і ширини мислення, що так
необхідні для успішного розв’язання як навчальних, так і життєвих завдань.
Склавши власну модель формування комунікативних компетентностей
(Додаток), я переконана, що ця модель забезпечить успішне засвоєння
матеріалу, інтелектуальний розвиток учнів, навчить переносити знання та
вміння в нову ситуацію, учні швидко опанують мовні конструкції та
автоматично оперують ними при виконанні комунікативних завдань.
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Я вважаю, що головне моє завдання є розвиток здібностей до
засвоєння мови. Основні аспекти цієї задачі є:
а)
розвиток імітаційних здібностей;
б)
розвиток фонематичного слуху;
в)
розвиток об'єму слухової пам'яті;
г)
розвиток здатності говорити емоційно;
д)
розвиток здатності використовувати жести і мімі:
е)
розвиток здатності швидкісного вимовляння;
є)
розвиток здатності спілкуватися - бути мовленнєвим партнером;
ж)
розвиток здатності говорити виразно (логічний наголос).
Для цього на кожному уроці я приділяю одну-дві хвилини для
конкретно наміченої роботи. Скажімо, для розвитку об’єму слухової
пам'яті я пропоную учням у вигляді гри “A snowball” повторювати за мною
(диктором) синтагми: спочатку з двох слів, через урок - з трьох, через п'ять
уроків - з чотирьох.
Працюючи над логічним наголосом, спочатку демонструю на
прикладах (мовленнєвих) його значення для виразності говоріння, для
досягнення мети того, хто говорить, а потім пропоную мовленнєві завдання,
розв'язання котрих залежить від правильного логічного наголосу.
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Так само проходить робота з навчання використання жестів
(міміки), надання емоційності: деякі учні внаслідок різних причин не
вміють виражати радість, засмучення, здивування тощо, а цьому потрібно
навчати, якщо мета - оволодіння англійською мовою для спілкування.
Що стосується правильності вимовляння іншомовних звуків,то це є
одним із головних завдань першого року навчання. Від самого початку
робота над вимовою мовленнєвих одиниць відбувається одночасно із
навчанням говоріння на імітативній основі.
У зв'язку з цим, варто пам'ятати, що у свої перші дев'яті, років
життя діти схильні точно копіювати вимову і легко запам'ятовувати
мовленнєві зразки. Ось чому на уроці приділяю увагу заучуванню напам'ять
віршів, пісень, які є умовою для імітації правильної вимови, інтонаційного
малюнку. З огляду на це, важливим фактором у навчанні мови молодших
школярів, на мою думку, є бездоганне володіння іноземною мовою самим
учителем, адже я маю бути взірцем для наслідування, формувати правильні
базові фонетичні навички, допомогти дітям виробити чуття мови, зокрема,
відчуття правильного інтонування, специфіки іншомовного емоційного
забарвлення мовленнєвих зразків.
Робота над мовним та мовленнєвим матеріалом.
Я вважаю, що найкраще вводити нові слова в зв'язній розповіді з
опорою на наочність. Презентуючи ситуацію, я вживаю потрібні за сюжетом
слова і демонструю відповідні предмети або картинки. Наприклад,
розповідаючи про щось, я спираюся на композиційну або сюжетну картинку,
вказуючи щоразу на об'єкт або демонструючи дію, про які йдеться і які
позначаються новим словом. Я "пригальмовую" свою розповідь, щоб
вимовити це слово ще раз, демонструю картку, на якій воно записане,
пропоную учням вимовити його. Коли переконуюся, що всі це слово
зрозуміли, знову вимовляю всю фразу і продовжую розповідь. Моя розповідь
є короткою і побудована, в основному, на знайомій лексиці.
Такий спосіб введення слів допомагає розв'язувати відразу декілька
завдань: учні вправляються в аудіюванні зв'язного тексту; закріплюють у
пам'яті нові слова, сприймаючи одночасно їх значення, звукову, графічну
форму і промовляючи їх; отримують зразок зв'язного висловлювання,
який потім слугуватиме їм опорою під час побудови власного
висловлювання. Цей спосіб збуджує в пам'яті учнів асоціації слів із
ситуаціями, що створювалися на уроці. Таким чином, і в подальшій,
порівняно самостійній роботі, учням легше продовжити тренування у
вживанні слів у потрібному контексті. Для ознайомлення з новим мовним та
мовленнєвим матеріалом пропоную наступну послідовність роботи.
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1.

а)
б)

в)
2.

а)

б)

в)

Введення нових мовних одиниць та граматичних структур (цей етап
актуальний, якщо у підручнику перед вправами на формування
мовленнєвих навичок є вправа для опрацювання нового мовного
матеріалу - нових слів або граматичних структур ( “Listen and
repeat”). Цей матеріал ввожу за допомогою відповідної вправи у
підручнику, увімкнувши магнітофон. Знайомлячи із граматичною
структурою, я підбираю ситуацію, в якій показую дітям функцію та
призначення цієї структури у спілкуванні. Після такого знайомства
робота на уроці продовжується опрацюванням матеріалу вправи із
завданням “Listen and repeat”, “Listen point and say”.
Наступний крок: дати можливість учням добре потренуватись
у правильній артикуляційній вимові одиниць спочатку хором, потім
індивідуально.
Наступні завдання:
учні працюють у парах: по черзі називають предмет/дію та
вказують па відповідний малюнок;
учні грають у гру: хтось загадує один із предметів або дій, інші
по черзі відгадують. Той, хто загадав, коротко вимовляє: "Yes/No".
Учням подобається пограти у гру “Eho”, чи “Guess the word”.
окремі
учні
показують
і
називають
вголос
предмети в правильному порядку.
Робота із вправами на формування мовленнєвих навичок.. (Look, listen
and say; Listen, ask and answer; Listen, point and answer; Listen and
say.) Матеріалом таких вправ слугують так звані "мікроситуації", за
допомогою яких розкривається як семантичне значення, так і
функціональне призначення вивчених мовних одиниць. Мікроситуації
сприяють розумінню мови як засобу спілкування, стають зразком
розв'язання елементарних мовленнєвих завдань. Під час роботи із цим
видом вправ діти опрацьовують реплікі і-повідомлення, мікродіалоги
тощо. Я виконую такі кроки з нововведеною мікроситуацією:
учні слухають диск і розглядають відповідні малюнки:
При
першому
аудіо-пред'явленні
не
вимагаю
від
учнів
негайного повторення реплік;
учні
розглядають
та
прослуховують
вправу
вдруге:
при цьому я роблю паузи і учні, вказуючи на конкретний
ситуативний малюнок, пошепки повторюють кожну репліку;
повторювання за диктором (учителем) вголос: важливо, щоб
і повторення імітувало інтонаційний малюнок та емоційне забарвлення
висловлювання. Для цього, під час наступних повторень, дітей
навчаю
одночасно
повторювати
матеріал
за
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диктором (за мною) у синхронному режимі (із запізненням на
одне-два слова). Поступово учні навчаться одночасно "читати"1,
слухати і промовляти текст без пропусків. Цю навичку дуже важливо
розвинути на початковому етапі сприйняття іншомовної інформації.
3. Виконання вправ підручника, розміщених після вправ із задіюванням
аудіо у запропонованій у підручнику послідовності,
4. Виконання вправ робочого зошита (якщо для цього уроку є вправи, крім
тих, що націлюють на засвоєння букв).
5. Закріплення мовного та мовленнєвого матеріалу в іграх, піснях,
римівках.
Працюючи над уроками, завжди залучаю учнів до активної участі в
ситуаціях, що описуються на уроці. Багаторазове синхронне повторення
учнями матеріалу уроку за диктором сприяє виробленню необхідного
автоматизму промовляння слів і фраз, а при використовуванні їх у
відповідних ситуаціях і активному залученні учнів до них, виробляються
необхідні навички говоріння. Важливо, щоб у пам'яті учнів спливали слова за
мисленнєвими образами, з якими вони пов'язані. Тому для контролю
розуміння значення мовленнєвих одиниць використовую flashcards, pictures.
Для учнів носієм мови є, я вважаю, учитель. Учитель, який від
самою початку спілкується з учнями тільки іноземною мовою, зазвичай
домагається значних успіхів у навчанні аудіювання. Щоб мова вчителя стала
для учнів зразком під час оволодіння студіюванням, вона повинна бути
близькою до мови носія мови як за темпом, за фонетичним, інтонаційним
оформленням, так і за мовленнєвими засобами, що використовуються.
Особливо важливий темп мовлення. Від самого початку він повинен бути
природним. Іноді вчителі розмовляють з учнями в "диктуючому" темпі,
розділяючи паузами всі слова в реченні, ставлять наголос і на прийменниках,
і на допоміжних дієсловах. Цим вони не полегшують, а ускладнюють
сприйняття англійської мови, гальмують розвиток в учнів навичок і умінь
сприйняття природної мови. Вчитель може дещо сповільнити темп мови,
якщо учні не розуміють його, але це потрібно зробити за рахунок
подовження пауз між синтагмами і більшого виділення логічним наголосом
найважливіших, ключових слів у синтагмах.
Мова вчителя повинна будуватися на суворо відібраному матеріалі,
відповідному до етапу навчання, щоб її могли розуміти всі учні. Якщо
виникають труднощі в розумінні, я повторюю і намагаюся, щоб кожен учень
зрозумів сказане без перекладу. Я вважаю, що мова не тільки організовує
учнів і регулює їхню діяльність на уроці, але й виконує безпосередньо
навчальну функцію, що також сприяє формуванню навичок аудіювання.
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Робота із ритміко-пісенним матеріалом.
Роль ритміко-пісенного матеріалу під час навчання іноземної мови
на початковому етапі важко переоцінити. Створення піднесеної атмосфери,
урізноманітнення видів діяльності на уроці, артикуляційно-інтонаційне
тренування мовленнєвого апарату учня неповний перелік того, в чому
допомагає вищезгаданий матеріал. Крім того, пісня чи римівка, складена у
відповідний спосіб з урахуванням певного мовного чи мовленнєвого
матеріалу, що вивчається протягом конкретного уроку, допомагає тренувати і
засвоювати цей матеріал на рівні довготривалої пам'яті. І, що не менш
важливо, ритміко-пісенний матеріал у вигляді пісні, гри, вірша допомагає
формувати на початковому етапі інтерес до нового предмету.
Пісні або вірші для початку прослуховуються. За другим і навіть
третім разом учні намагаються підспівувати або розповідати вірша разом з
диктором. Я не намагаюся вивчати вірш/пісню за один урок. Продовжую
повторювати такий матеріал під час "налаштовування" учнів на англомовну
атмосферу на початку уроку або під час релаксації. У результаті вірш або
пісня обов'язково запам'ятовуються за 2-3 уроки.
Гра як вид діяльності може бути як тренуванням, так і
закріпленням навчального матеріалу. Оскільки саме гра і є реальним
природним середовищем спілкування для дітей цієї вікової категорії.
Так, вивчаючи тему “Дозвілля” (мої іграшки) пропоную дітям
намалювати свою улюблену іграшку. Дітки за описом малюнка повинні
відгадати свою іграшку. Пропоную гру “Whose picture is it”. Потім учні
самостійно описують свої малюнки. Під час вивчення теми “Шкільне життя”
учні люблять у гру “Simon says”, зустрічатись та знайомитись з друзями.
(рольова гра “Meet your new classmate”). Такі ігри активізують розумову
діяльність учнів, залучають усіх до спілкування.
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Щоб стати учасником спілкування, другокласникам слід оволодіти
певними мовленнєвими засобами у вигляді лексичних одиниць і граматичних
структур.
Мисленнєві образи предметів і явищ навколишнього середовища, в
якому живе людина, зберігаються в спеціальній ділянці кори головного
мозку. В ній також зберігаються асоціації, пережиті емоції, тобто весь досвід.
Коли мову опановують природним шляхом, поряд із мисленнєвими образами
з'являються звукові, які відображаються у вигляді слів. Накладаючись один
на одного, мисленнєві та звукові образи формують смислові образи слова.
Ось чому слово — це звуковий образ, що має свою семантику і
використовується для вираження того, що ми бачимо, думаємо або
відчуваємо. Для розвитку здатності до спілкування дуже важливо, щоб
нові слова активізувалися як реакція на відповідну ситуацію. Коли
мовою оволодівають природним шляхом, потрібні слова викликаються із
згаданого центра мозку як реакція на відповідну ситуацію. З огляду на це
намагаюся дотримуватися природного шляху формування навичок мовлення
іноземною мовою. Для цього треную органи чуття (слух, артикуляційний і
моторно-руховий апарат, зір) сприймати іншомовні звуки, кінестетичні
образи, графічні форми. Через відчуття забезпечується сприйняття, а
останнє — це перша фаза засвоєння. Засвоєні образи слід постійно
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викликати шляхом тренування у практичному використанні під час
мовлення в ситуаціях спілкування. Це забезпечує активізацію засвоєного
матеріалу як реакцію на відповідну ситуацію, що й потрібно для
формування здатності спілкуватися.
Тому я пропоную таку послідовність роботи над новим мовним і
мовленнєвим матеріалом кожного уроку.
1.
Введення нових мовних і мовленнєвих одиниць (фронтальний режим
роботи). Цей етап є актуальним, якщо у підручнику перед коміксом
вміщено вправу для опрацювання нових слів або фраз. Матеріал ввожу
за допомогою відповідної вправи у підручнику, увімкнувши магнітофон.
Ефективним є введення нових одиниць, використовуючи наочність,
жести, міміку. Другокласники здогадуються про значення мовних чи
мовленнєвих одиниць. Ознайомлюючи дітей з новою одиницею,
підбираю ситуацію, в якій демонструю функцію і призначення цієї
одиниці у спілкуванні. Далі виконую вправу Listen, point and say з
опорою на вміщені у ній ілюстрації: називаю предмет/дію, учні вказують
на відповідний малюнок.
Наступний крок—дати учням можливість потренуватися у
вимовлянні слів чи фраз спочатку хором, а потім індивідуально (хоровий
і індивідуальний режими роботи).
•
учні по черзі називають предмет/дію та вказують на відповідний
малюнок (режими роботи у парах);
•
учні граються у гру: один учень загадує предмет або дію, а інші по
черзі відгадують. Той, хто загадував, коротко вимовляє: «Yes/No»
(режим роботи у групах);
•
учитель просить учнів по черзі показати і назвати вголос предмети
та дії у тому порядку, як їх вміщено в підручнику (індивідуальнофронтальний режим роботи).
2. Перше прослуховування звукозапису коміксу, підчас якого учні,
слухаючи діалоги, розглядають відповідні ситуаційні малюнки,
слідкуючи, як змінюються ситуації (фронтальний режим роботи).
3. Друге прослуховування коміксу, під час якого роблю паузи і учні,
вказуючи на ситуативний малюнок, пошепки повторюють репліку. Після
цього прослуховування повторюю ще раз, звертаю увагу учнів на
вимову складних звуків (фронтальний режим роботи).
4. Повторювання сценок коміксу за диктором (учителем) вголос
(фронтальний режим роботи). Дуже важливо слідкувати, щоб при
повторенні учні імітували інтонаційний малюнок і емоційне забарвлення
висловлювання. Для цього навчаю повторювати матеріал за диктором у
синхронному режимі (із запізненням на одне-два слова). Поступово вони
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навчаться одночасно читати, слухати і промовляти текст без пропусків.
Дуже важливо цю навичку розвинути на початковому етапі сприйняття
іншомовної інформації.
5.
Виконання вправ з підручника, розміщених після коміксу. Вони
виконуються у запропонованій у підручнику послідовності (парна та
групова робота).
6. Виконання вправ у робочому зошиті, якщо у цьому уроці є вправи крім
тих, що націлюють на засвоєння букв (індивідуальний режим роботи та
робота в парах).
7. Синхронне повторювання сценок .коміксу хором уголос (хоровий режим
роботи).
8.
Драматизація матеріалу коміксу учнями в парах/ групах, під час якого
підходжу до дітей і допомагаю. Під кінець одна пара розігрує сценку
перед класом.
Як домашнє завдання другокласникам я рекомендую синхронне
промовляння сценок коміксу за диктором з опорою на малюнки. При
синхронному повторенні англійські мовленнєві блоки легко поєднуються з
образами.
Успішність переносу набутих мовленнєвих навичок за допомогою
навчальних ситуацій і вправ, що містяться у підручнику, в реальне
спілкування учнів, яке бажано практикувати із самого початку навчання,
залежить від вміння вчителя відчувати ситуацію класу, який він навчає.
Термін «ситуація класу» включає в себе багато показників, а саме:
психологічні і вікові особливості учнів; соціальні реалії міста, містечка або
села, в якому вони живуть; коло інтересів класу як структурної одиниці
школи і кожного окремо учня; сімейні традиції; особливості поведінки;
настрій учня; індивідуальну швидкість «схоплювання» і відтворення нового
навчального матеріалу; рівень засвоєння попереднього матеріалу тощо. Я не
тільки розумію і відчуваю цю ситуацію, а й володію нею, тобто бачу, яким
показникам варто віддати перевагу у розв'язанні тієї чи іншої задачі
спілкування, вмію спрогнозувати і скерувати події на уроці, вибираю
методичний прийом для заохочення другокласників до розмови (зазвичай за
допомогою ігрової діяльності), щоб переключити їх на ситуації реального
життя. Залежно від ситуації та характеру завдання, я виконую ролі
спостерігача, координатора або партнера у спілкуванні. Слід також
пам'ятати, що велику мотивувальну силу має похвала вчителя, його
зацікавленість, підтримка. Я намагаюся вміти «не бачити» маленьких невдач,
але завжди помічати успіх своїх учнів. Доброзичлива атмосфера має стати
панівною на уроці в початковій школі, оскільки від неї залежать інтерес до
предмета і бажання вчитися.
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На третьому році навчання мови відбувається формування
елементарних комунікативних навичок і умінь розширення ситуацій
спілкування. За зразками і опорними схемами учні вчаться самостійно
виконувати комунікативні завдання в різних ситуаціях (в рамка х
програмних
вимог)
безпосереднього
та
опосередкованого
спілкування. Репродуктивні види роботи
доповнюються
репродуктивно-продуктивними. Поступово вводяться елементи рольової гри.
Школярі вчаться читати тексти, розуміти й осмислювати їхній зміст із
здобуттям повної інформації.
У 3-му класі виділяють певні граматичні явища, які засвоюються
під час навчання спілкування. Завдання, які стоять при цьому - формувати
механізми зв'язків між мовними явищами і практичною метою,
мовленнєвим задумом і відповідною граматичною структурою;
формувати автоматизм в оформленні речень з певною структурою.
Ці завдання зумовлюють як способи введення граматичного явища, так і
шляхи досягнення автоматизму його вживання в мовленні.
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Отже, введення граматичного явища нерозривно пов'язане із
введенням елементарного мовленнєвого зразка, вживаного у ситуації.
На цьому етапі послідовність дій повинна бути такою:
1.
Створення вчителем ситуації (можна за допомогою коміксу) або
постановка узагальненого комунікативного завдання, для
виконання якого буде потрібна ця граматична структура.
2.
Демонстрація вчителем або диктором ряду ситуативно зумовлених
висловлювань з цією структурою.
3.
Підключення учнів до побудови висловлювань з цією структурою в
запропонованих ситуаціях. Хорове та індивідуальне промовляння
мовних зразків.
4.
Мовленнєві дії учнів, які спочатку виконуються слідом за
вчителем або диктором, а потім самостійно з опорою на малюнки і
на ситуації.
Введення — це тільки початок формування граматичної навички
мовлення. Щоб добитися автоматизму у вживанні структури, слід
вдатися до спеціальних вправ. Яким же вимогам повинні відповідати ці
вправи?
По-перше, щоб сформувати зв'язки між комунікативним завданням
і граматичною структурою, ці вправи повинні бути ситуативними і
комунікативно спрямованими, тобто учні щоразу повинні виконувати
мовленнєве завдання (Prove; Agree; Disagree; press your surprise; Ask тощо).
По-друге, щоб сформувався автоматизм в оформленні речень з
вибраною структурою, тобто щоб склався фразовий стереотип, потрібні
інтенсивні вправи учнів на промовляння якомога більшої
кількості
мовленнєвих зразків із граматичною структурою, що засвоюється.
Пропоную систему роботи, пов'язану із засвоєнням лексики,
оскільки у 3-му класі вводиться велика кількість слів, які є різними
частинами мови.
Отже, слова існують передусім як звукові комплекси. Під час
читання вони є графічними, або буквеними, комплексами. Крім того, їм
властива граматична змінюваність, тобто кожне слово вступає у взаємодію з
іншими словами. Внаслідок цього фрази набувають тієї чи іншої граматичної
форми. Підчас аудіювання і читання граматична форма слова сигналізує про
характер її зв'язку з іншими словами, тобто про граматичне значення, яке
виражається цією формою. Перш за все, я постійно стараюся, щоб учні
добре засвоїли звуковий образ слова. Тоді їм буде легше використати його в
усному мовленні і зрозуміти під час аудіювання. Учням слід засвоїти і
графічний образ слова, щоб зрозуміти його під час читання і зуміти
відтворити на письмі.
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Не менш важливо враховувати і такий компонент змісту слова як
його значення. Ця категорія пов'язана з діяльністю людини, з її життєвим
досвідом. У навчанні це означає, що для того аби іншомовні слова
сприймалися, запам'ятовувалися і правильно вживалися, потрібно
організувати таку діяльність, під час якої ці слова вживалися у ситуаціях,
пов'язаних із життєвим досвідом учнів. Це ще раз підкреслює важливість
ситуативного введення і вживання слів.
Як відомо, словниковий запас зберігається в довготривалій пам’яті.
Слова, потрібні на даний момент, надходять із довготривалої пам’яті в
оперативну. Таким чином, перша операція за сформованої лексичної навички
говоріння – це автоматичний відбір слів. Оскільки одночасно з цією
операцією з довготривалої пам’яті «витягується» внутрішня психічна
сполучна схема всього речення, тобто фразовий стереотип, то до відібраних
слів відразу додаються такі граматичні форми, в яких ці слова уклалися б у
схему фразового стереотипу. Це означає, що друга операція за умов
сформованої лексичної навички — це граматично правильне з'єднання слів у
фразі. Ці дві операції (відбір і оформлення) здійснюються вмить.
Як свідчить досвід, найкраще вводити нові слова в зв'язній
розповіді з опорою на наочність. Я, розповідаючи, вживаю потрібні слова і
демонструє відповідні предмети або малюнки. Я «пригальмовує», щоб
вимовити нове слово ще раз, показую картку, на якій воно записане, і
запропоную учням вимовити його. Якщо учні уважно слухають розповідь, то
це відбувається швидко і природно. Коли переконуюся, що всі це слово
зрозуміли, знову вимовляю всю фразу і продовжую розповідь. Ця вступна
розповідь повинна бути короткою, побудованою переважно на відомій
лексиці і цікавою.
Такий спосіб введення слів допомагає розв'язувати відразу декілька
задач: учні вправляються в аудіюванні зв'язного тексту; закріплюють у
пам'яті нові слова, сприймаючи одночасно їхнє значення, звукову, графічну
форми і промовляючи їх; отримують зразок зв'язного висловлювання, який
потім слугуватиме їм опорою під час побудови власного висловлювання. У
подальшій, порівняно самостійній роботі, учням буде легше тренуватися у
вживанні слів у потрібному контексті, оскільки вони засвоїли їх у
функціональному плані.
На наступних уроках робота над новими словами продовжується,
хоча тепер вона вже націлена на розв'язання більш загальної задачі —
формування умінь активного спілкування. До раніше введених до теми слів
додаю нові, за рахунок чого розширюється кількість комунікативних
ситуацій. Організовую роботу так, щоб учні не тільки засвоювали нові слова,
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а й інтенсивно вживали ті, які були введені на попередньому уроці і засвоєні
раніше.
Тренування у використанні нового граматичного і лексичного
матеріалу відбувається як на основі вправ підручника, так і під час усного
опрацювання, організованого вчителем. Зазвичай воно проходить у режимі
фронтальної роботи з класом. Учні тренуються в операціях:
а) підстановки;
б)розширення;
в) трансформації;
г) комбінування.
Підстановка — найпростіший варіант. У мовленнєвий зразок вставляють
уже відомі та нові лексичні одиниці:
I have got... (a book, two brothers, a Christmas Tree)
Розширення мовленнєвого зразка відбувається шляхом введення вже
відомих прикметників, додатків, обставин:
It is a box.
It is ten o'clock.
It is a red box.
It is ten o'clock in the morning.
It is my sister's red box.
Дещо складнішою є операція трансформації, але саме вона є
найефективнішою у формуванні граматичних навичок говоріння: Вчитель:
Магу, have you got a pet? Учень1: Yes, I have. Вчитель: Bill, has Mary got a
pet? Учень2: Yes, she has.
В операції комбінування навчаю учнів поєднувати новий матеріал і
засвоєний раніше:
Вчитель: Look at Ann. Her hair is fair, her eyes are blue.
Учень1: Yes, her eyes are blue and her nose is small. She is a pretty girl. Ann
has got a pet. It is a cat.
Учень2: It is a white cat. It has got a small pink nose and two green eyes. Her
cat is pretty, too.
Учень3: The cat's name is Mini. Look! Mini is under the chair. It has got a
small toy.
Учень4: I like Mini. It is funny and nice.
Учень5: Let's play with it!
Учень6: Ann, can we play with your cat?
Як видно із зразка, відпрацьовані окремо граматичні структури
об'єднуються в логічно пов'язані висловлювання. Таким чином, комбінування
є найскладнішим видом операції, але дає можливість формувати навички
оперування різними структурами залежно від ситуації і комунікативної
задачі.
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Формуванню мовної компетенції сприяє одночасна робота в їх і
використанням матеріалу підручника, а також роздавальних карток,
малюнків або просто за усними завданнями вчителя. Після 5—10 хвилин
такої роботи, скажімо, за завданнями підручника, учні переходять до розмови
на більш близькі їм теми, наприклад про себе, їхня мова стає більш
природною, близькою до тієї, яку використовують у реальному спілкуванні.
Опорами для висловлювання стають внутрішні психічні образи і уявлення.
Ефективними є рольові ігри, розігрування сценок. Учні виконують ролі,
запропоновані у діалогах підручника, а потім у спеціальних завданнях, які
пропоную на уроці. Це є ролі гостей з іншої школи, друзів із листування,
кореспондентів, туристів, гідів, представників різних професій тощо. Такі
вправи зазвичай викликають у учнів емоційний підйом і вони виконують їх із
задоволенням.
За такої організації роботи дуже сильною є мотивація оволодіння
новими словами. Бажано, щоб перед виконанням вправ, що передбачають
вживання слів, засвоєних раніше, учні повторили цю лексику. На картках або
на дошці можна подаю як опори ключові слова. Тоді в спілкуванні беруть
участь усі учні, навіть ті, кому іноземна мова дається важко.
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Вивчаючи лексику і граматичні структури у 4-му класі, я спонукаю
учнів до побудови у межах діалогу більш розширених реплік, тобто
навчаючи діалогічного мовлення, навчаю будувати зв’язне монологічне
висловлювання. Звичайно, навчання монологічного мовлення не зводиться
тільки до розширення реплік діалогу, однак воно включає в себе і це
завдання. Навчаючись складати діалог і будувати різними способами його
розширені репліки (монолог у діалозі), учні поступово переходять до вільної
бесіди, яка є метою навчання усного мовлення в школі.
Для визначення найраціональніших шляхів навчання діалогічного
мовлення варто згадати про лінгвістичні особливості діалогу, його логічну
структуру, а також про труднощі, які доводиться долати учням під час
побудови діалогічного висловлювання.
Для діалогічного мовлення характерні еліптичні конструкції і
короткі відповіді:
Where were you yesterday?
At the cinema.
Did you like the film?
—

—

—
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Yes. I did.
У діалогах вживаються спеціальні слова — заповнювачі пауз
(Well..., You know..., You see..., The matter is..., OK..., As far as I know... тощо),
які самі по собі не дають ніякої інформації. Для діалогів характерно також
вживання спеціальних розмовних кліше, що використовуються для того аби
почати розмову, привернути до себе увагу співрозмовника (I say, Look here),
виразити згоду, незгоду, сумнів, жаль (I agree, I don’t agree, I am sure, I am not
sure, I’m sorry).
Що стосується логічної структури діалогу, то це завжди єдність
реплік. Розрізняють репліки спонукальні (репліки-стимули) та відповідні
(репліки-реакції). Відрізняються вони лише умовами утворення.
Поява репліки-стимулу зумовлена обставинами, які стосуються
обох співрозмовників (участь в останньому шкільному вечорі тощо). Тоді і
з’являються такі репліки-стимули як “How did you like the party?”, “I like the
way the group danced yesterday. What about you?” Той, хто починає діалог,
вибирає таку репліку сам, і вибір цей практично не обмежений. Він
визначається ситуацією і мовленнєвим наміром того, хто починає розмову.
Той, хто відповідає на цю репліку навпаки обмежений у виборі. Його репліка
повинна бути логічно пов’язаною із реплікою-стимулом. Це може бути згода,
незгода, уточнювальне запитання, вираження солідарності, співчуття, радості
тощо. Якщо він хоче продовжити розмову, то повинен подати свою реплікустимул, наприклад:
- Do you play sports?
- Yes, I do. I play volleyball. What about vou?
Хоча вибір реплік-стимулів практично не обмежений, а вибір реплікреакцій також досить великий, методисти розрізняють такі основні
структурні типи діалогічних єдностей:
1. Запитання — відповідь:
What’s your name?
Kate.
2. Запитання — зустрічне запитання:
Can I have your pencil?
Which one?
3. Повідомлення — повідомлення:
Bill can swim well.
Yes, he could swim when he was five.
4. Повідомлення — запитання:
I saw Vicky in the park yesterday.
Was she alone?
5. Спонукання — запитання або повідомлення:
—
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Let’s play computer games.
What about playing tennis? (I don’t play computer games.)
6. Запитання або повідомлення — спонукання:
What should we do now?
Let’s take the number 8 bus. We can get by it to the Palace.
Мета навчання усного мовлення у 4-му класі — навчити учнів
продукувати діалоги обсягом не менше 6-ти реплік від кожного учасника на
основі мовно-мовленнєвих умінь, набутих у початковій школі. Порівняно з 2м і 3-м класами репродуктивні форми роботи все більше поступаються
місцем продуктивним, які передбачають відповідні кроки до спілкування
школярів на рівні природного діалогу. Природний діалог — це завжди
непідготовлене мовлення. Якщо початкову репліку розмови можна
підготувати заздалегідь, то передбачити весь хід цієї розмови і продумати
кожну репліку неможливо. Але якщо діалогічне мовлення експромтне, то
успіх його залежить від рівня сформованості мовленнєвих навичок
співрозмовників, від ступеня автоматизму у відборі мовних засобів,
потрібних в дану мить для побудови репліки діалогу.
Для того щоб удосконалювати навички і вміння, потрібні для
ведення розмови на рівні природного діалогу, звертаю увагу на такі моменти.
По-перше, під час формування лексичних і граматичних навичок
важливо не просто добиватися автоматизму в побудові речень із певним
мовним матеріалом, а формувати зв’язки між ситуацією, мовленнєвим
задумом і відповідними мовними засобами.
По-друге, в діалозі співрозмовники весь час міняються ролями,
вони то говорять, то слухають. Від правильного розуміння репліки залежить
логічність і точність мовленнєвої реакції співрозмовника. Це означає, що для
успішної побудови діалогу необхідно володіти міцними навичками
аудіювання.
По-третє, в природному діалозі між репліками співрозмовників
практично не буває розриву у часі. Слухаючи репліку співрозмовника (а вона
може складатися із кількох речень), ми з перших же слів прогнозуємо те, що
він скаже далі, намагаємося зрозуміти напрям його думок і одночасно
готуємо репліку у відповідь. Це означає, що в нашій оперативній пам’яті
утримується мовлення співрозмовника на рівні значень і починає складатися
програма репліки-реакцй. Якщо до закінчення репліки співрозмовника наша
репліка у відповідь ще не чітко сформована, але ідея відповіді зрозуміла, то
ми використовуємо заповнювачі пауз. Тому як рідною, так і іноземною
мовою заповнювачі пауз є не просто зовнішньою характеристикою мови.
Вони відображають ті глибинні процеси, які відбуваються в оперативній
пам’яті. Під час навчання діалогічного мовлення англійською мовою слід
—

—

—

—

29

прагнути до того, щоб діалог відбувався так само плавно, як і рідною. Якщо
кожному співрозмовникові дати мовленнєве завдання не Make up the dialogue
based on the text, а, наприклад, Prove that Bill was not right або ...And you agree
with your partner, то це додасть розмові гостроти, мобілізує увагу під час
слухання реплік і примусить напружено думати під час підготовки
висловлювання у відповідь. Отже, щоб не порушилася невимушеність бесіди,
учні повинні засвоїти спеціальні слова — заповнювачі пауз і вживати їх, якщо
репліка у відповідь ще не готова.

Навчання реплікування
У 4-му класі, коли учні починають опановувати непідготовлене
діалогічне мовлення, що виходить за межі єдності «запитання - відповідь»,
учитель поступово навчає утворювати діалогічну єдність. Перший крок —
навчити,
використовуючи
різні типи
висловлювань
(запитання,
повідомлення, спонукання), подавати репліку у відповідь на якусь
стимулювальну репліку. Бажано, щоб остання не була запитанням, оскільки
наше завдання - навчитися утворювати інші типи діалогічних єдностей.
Спочатку як зразок репліку-стимул і можливі репліки у відповідь
подаю сама. Скажімо, у відповідь на репліку-стимул: You know, I have
received a letter from my pen-friend” використовую такі репліки-реакції:
1) “What country is it from?”
2) “Can you read it to us?”
3) “Oh, it’s very interesting!”
4) “Is he writing about his school?”
5) “I’m sure there is a new stamp on it.”
6) “Last week I received a letter, too.”
7) “Oh, you are lucky, but I haven’t got any pen-friend.”
8) “In your letter write him about our new school pop-group.”
9) “Oh, please ask him if he has got a friend. I would like to have a pen-friend,
too.”
Добираючи стимулювальні репліки для вправи, я вводжу у кожну з
них одну або кілька мовних одиниць, що вивчаються. Репліки повинні легко
викликати реакцію і бути цікавими.
Потім пропоную учням обмінятися репліками в парах. Як опору
учні використовують схему побудови діалогу.
Після того як усі учні повправляються у складанні мікродіалогів
(режим одночасної роботи в парах на місцях), пропоную парам розіграти свій
діалог перед класом (парно-фронтальний режим роботи). Оскільки кожний
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мікродіалог складається лише з двох реплік, можна по черзі прослухати всі
пари. Діалоги, які починалися з повідомлення або спонукання, визнаються
найбільш вдалими.
Після побудови різноманітних за логіко-синтаксичною структурою
мікродіалогов на рівні двох реплік (однієї діалогічної єдності) учні
приступають до побудови репліки-реакції, що складається з двох частин:
відповіді на репліку співрозмовника і спонукання його до подальшої
розмови, тобто конструкція «стимул — реакція» замінюється конструкцією
«стимул - реакція + стимул». Далі учні переходять до самостійної побудови
трикомпонентного діалогу. Я
пропоную їм ситуацію і, визначивши
комунікативне завдання для кожного з партнерів, віддаю класу
розпорядження поговорити в парах.
Як перейти від побудови трикомпонентних мікродіалогів до діалогу
природного, який би відповідав запропонованій ситуації? Своєрідним
містком повинен стати готовий діалог взірець. Він є одночасно і опорою для
учнів, і зразком того мовленнєвого твору, який учитель сподівається почути
від них. Недостатньо взяти за зразок запропонований діалог у підручнику.
Слід запропонувати ситуацію, сформулювати комунікативне завдання, а тоді
подати діалог-взірець як варіант виконання цього завдання.
Ось приклад. Пропоную ситуацію і формулюю завдання: You invite
your friend to play games. He wants to play, but he cannot come. He is very busy.
You promise to help him. He agrees or refuses. Після цього показую учням, як
слід виконувати це комунікативне завдання. Для цього сама розігрую діалог,
змінюючи голос так, ніби розмовляють двоє. Щоб було зрозуміло, що це розмова по телефону, переходячи від однієї репліки до іншої, перекладав уявну
телефонну трубку з однієї руки в іншу:
Hello, Vicky! It’s Nick speaking.
Hi, Nick!
You know, I’ve got a new computer game. Can you come? We can play
together.
Sorry, I can’t. I’m very busy, you know. I must do the shopping. Then I must
do my homework.
I can help you with the shopping. And you can do your home work. After that
we can play together.
Oh, well... I’d like to play. But... Really, I don’t know...
Yes, come on! Do your homework! And I can do the shopping... What do you
need to buy?
Цей діалог учні спочатку вивчають на слух, повторюючи кожну
репліку за вчителем або диктором хором, потім відтворюють його у групах і,
нарешті, в парах. Після цього пропоную написану на дошці або плакаті
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структурно-логічну схему діалогу:
Hello, V.! It’s N. speaking.
Hello, N.!
You know...
I am sorry...
I can help...
Oh, well...
Yes, come on! Do...
Як бачимо, в структурно-логічній схемі зберігаються мовленнєві
кліше, що підказують, як повинна розвиватися розмова, а також елементи,
що визначають, як потрібно відреагувати, - запитанням, повідомленням чи
спонуканням.
Учні в парах будують за цією схемою свої діалоги. Бажано, щоб
кожна пара отримала картку з описом ситуації і, можливо, з мовномовленнєвими опорами. На картках зазначено місця, куди запрошується
мовленнєвий партнер (у цирк, в кіно, на прогулянку, в гості, на вечір
тощо), і причини, які заважають піти туди (прибирання квартири, відвідини
бабусі, читання цікавої книжки тощо). Діалог може у різних пар
закінчуватися по-різному: прийняттям запрошення або відмовою. Я
підходжу до пар і надаю допомогу. Потім дві-три пари розіграють діалог
по черзі перед класом. Це робиться для контролю мовленнєвої діяльності
учнів Але основне на уроці - це одночасна робота учнів у парах на місцях.
Бажано привчити школярів також до зміни співрозмовників. Для цього
вчитель ділю клас на пари, наприклад за допомогою лічилки. По-перше, це
вносить у спілкування елемент новизни, підвищує комунікативну
мотивацію, розвиває в учнів уміння спілкуватися. По-друге, об єднуючи в
одній парі сильного учня з менш підготовленим, організовую не тільки
їхнє спілкування, а й взаємодопомогу, що дуже важливо з точки зору
виховання. Досвід свідчить, що якщо із самого початку учні налаштовані
на таку роботу і зрозуміли, що мати кожного разу нового співрозмовника
цікавіше, то всю заплановану на урок роботу вдасться виконати
незважаючи на часті переміщення учнів у класі. Усе залежить від гнучкості
вчителя, від того, чи може він переконати учнів що вивчення іноземної
мови - справа цікава і важлива.
Як уже зазначалося, тренування у побудові діалогів відповідно до
запропонованої ситуації з опорою на зразок і структурно-логічну схему
відбувається тоді, коли читаються або вже прочитані навчальні тексти.
Вони і є для мене додатковим джерелом комунікативних ситуацій.
Спочатку навчаю діалогічного мовлення з опорою на діалоги коміксів і
тексти, а потім пропоную ситуації які відображають тематику спілкування,
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що опрацьовується на даний момент або опрацьовувалася раніше, однак
додає завдання використати певні нові мовно-мовленнєві засоби
спілкування.
З часом, коли клас привчається «входити», в ситуацію, що
пропонується, і набуває комунікативної активності, починаю поступово
знімати опори: спочатку структурно-логічні схеми, потім діалоги-взірці.
Однак у разі потреби даю ці опори учням.
Таким чином, навчання молодших школярів діалогічного мовлення
відбувається у чотири етапи, які ще називають кроками:
1. Рецептивно-репродуктивне засвоєння діалогів-взірців, яке дає поняття
про те, що таке діалог.
2. Навчання peплікування як репродуктивно-продуктивне засвоєння
діалогічних зразків, під час якого учнів поступово підводять до
побудови трикомпонентних мікродіалогів: репліка-стимул - реплікареакція + репліка-стимул.
3. Побудова діалогів за зразком, що пропонується вчителем аб диктором,
на основі структурно-логічної схеми.
4. Побудова діалогів на основі ситуації, запропонованої у підручнику або
вчителем, із опорою на структурно-логічну схему чи без неї.
На практиці ці кроки роблять, накладаючи їх один на інший у
межах розділу. На початку 4-го класу максимум уваги слід приділяти
вправам із реп лікування (2-й крок), а починаючи з другого півріччя доцільно
в одному розділі поєднати кроки 2-4 з поступовим перенесенням акценту на
3-й і 4-й кроки.
У 4-му класі рольова гра продовжує займати особливе місце в
системі навчання, оскільки вона є ситуативною мовленнєвою вправою, при
виконанні якої учні продовжують набувати досвіду спілкування англійською
мовою. Це спілкування включае в себе не лише власне мовлення, а й жести,
міміку, рухи та відповідну поведінку залежно від ситуацій, а тому вкрай
важливо дати правильну комунікативну установку, яка б націлювала учня на
виконання певної ролі: Imagine you are at the Children's International Summer
Camp. You'd like to know the name of one boy/girl... Безперечно, треба постійно
працювати в напрямі удосконалення технології рольової гри. Варто
продумати спеціальні сигнали для позначення тих чи інших мовленнєвих
функцій, ввести ці сигнали у навчальну діяльність як опору для виконання
рольових ігор. Скажімо, сигнальні картки або піктограми дадуть учням
можливість чітко усвідомити структуру ситуації та характер ролі,
допоможуть побудувати діалог. Із засвоєнням нових слів і структур схема
діалогу ускладнюється, а також розширюється варіативність сигналів на
піктограмах.
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Дуже важливо, щоб під час РГ учні старалися увійти в роль а не
просто вимовляли свої слова. Вони повинні розіграти діалог, а не просто
розказати його, і вчителю слід звертати на це постійну увагу. Отже, основа
будь-якої РГ - ініціативне мовлення, бо не можна добре зіграти роль тільки за
завченими фразами.
Засвоюючи різні типи запитань, учень за допомогою сигналів на
піктограмах вчиться відчувати різницю в їхній структурі, у інтонуванні і
відповідно реагувати. Це дає змогу вчителю на початкових етапах
тренування у рольових іграх керувати процесом без слів і зайвої витрати
часу, а уміння учнів ставити різні запитання підіймає їхнє спілкування на
якісно вищий рівень.

Навчання групової бесіди
Спілкування іноземною мовою — це не тільки мета, а й засіб
навчання, не окремий методичний прийом, а основа побудови всього
навчально-пізнавального процесу, котрий складається з безперервного
спілкування.
Навчання спілкуванню можна здійснювати тільки через природній
розвиток мовленнєвої здібності — навички усвідомленої комунікації при
наявності мотиву та мети мовленнєвого акту, коли в центрі уваги учня
постійно перебуває зміст мовлення, а не знання про мову.
Починається становлення мовленнєвої здібності з розвитку
мовленнєвої навички в окремих конкретних ситуаціях, потім цей навик
переноситься з новим лексичним наповненням в інші ситуації спілкування,
стаючи мовленнєвим умінням, котре в подальшому _ індуктивним шляхом
усвідомлюється учнем, збагачуючи його через аналіз знання закономірностей
мови, усвідомленням норми. І це знання, суб'єктивно забарвлене, що стає
результатом власного досвіду та розумової діяльності, є дуже міцним. Зміст
навчального матеріалу та організація навчального процесу повинні
забезпечувати особистісно-орієнтований характер спілкування між учнями,
учнями і вчителем, у формулюваннях комунікативних завдань з урахуванням
навчальної! комунікативної компетенції учня, його інтересів, настрою, стану
на момент дії тощо.
Звідси все більш дієвою формою навчання на уроці іноземної
мови повинна стати робота учнів у групах взаємодії, що підтримується,
насамперед, парним і груповим режимами (див. додаток стор. ). Уміння
організувати навчальну діяльність у групах учнівської співпраці повинне
увійти в арсенал вчительської майстерності і допомогти перетворити процес
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іншомовного навчання на уроці на процес реального іншомовного
спілкування навколо певного виду діяльності.
У реальному спілкуванні є різні види групової бесіди. їх важливо
організовувати й на уроках іноземної мови. Розглянемо особливості цього
виду спілкування, щоб визначити послідовність його введення в навчальний
процес і знайти найбільш раціональні прийоми навчання цієї мовленнєвої
діяльності.
Для групової бесіди характерні риси як діалогічного, так і
монологічного мовлення, тобто вживаються властиві діалогу мовні кліше і
різні типи діалогічних єдностей, і водночас висловлювання бувають
настільки розгорнутими, що їх можна розглядати як монологічне мовлення з
усіма притаманними йому характеристиками. Саме в груповій бесіді
мовлення учнів найбільше наближається до природного. Розглянемо
детальніше цей вид мовлення.
Групова бесіда — це найбільш мотивована форма
спілкування на уроці, оскільки кожний учень висловлює свої думки,
говорить про своє ставлення до чогось. Групова бесіда вимагає від учнів
певного інтелектуального розвитку, уважності, уміння вчасно включитися в
розмову, логічно вплести своє висловлювання в загальний контекст бесіди.
Щоб під час бесіди почуватися вільно, розкуто, учні повинні подолати
мовленнєвий та психологічний бар'єри. Я допомагаю їм у цьому, заохочуючи
їх висловлюватися і обов'язково залучаючи до бесіди всіх учнів, у тому числі
слабких і сором'язливих.
Групова бесіда має важливе виховне значення. Вона розвиває
навички і вміння співпрацювати, враховувати інтереси співрозмовників, а
також аргументувати і відстоювати свою думку, аналізувати висловлювання
інших, оцінювати їх. У цій формі спілкування удосконалюються
комунікативні вміння учнів.
Групові бесіди слід практикувати, починаючи з другого півріччя 4го класу, коли в учнів уже сформовані необхідні для цього іншомовні
мовленнєві навички, накопичений певний досвід говоріння англійською
мовою, досягнутий досить високий інтелектуальний рівень і є деякий
життєвий досвід.
У підготовці до групової бесіди потрібно частіше проводити ігри,
особливо рольові, в яких брав би участь увесь клас. Все це сприятиме тому,
що до введення групової бесіди в навчальний процес учні подолають
психологічний і мовленнєвий бар'єри.
З трьох видів групового спілкування найлегшим є інтерв'ю, з
якого і слід починати навчання. В інтерв'ю розмова ведеться за стабільною
логічною схемою «повідомлення — запитання — відповіді». При підготовці
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до інтерв'ю вчитель визначає, хто буде виступати в ролі того, в кого будуть
брати інтерв'ю. Це може бути учень, якому є чим поділитися із
однокласниками. Наприклад, він брав участь у шкільній виставі, побував на
цікавій екскурсії тощо.
Готувати учнів до цього виду групової бесіди слід із самого початку
навчання. Для цього вчитель якомога частіше пропонує ситуації, в яких учні
запитують його або один одного про щось, пов'язане із тематикою, що
вивчається. Такі вправи можна також виконувати як мовленнєву розминку.
Отже, під час роботи, наприклад над ситуаціями, пов'язаними із тематикою
«Квартира», я починаю урок із повідомлення: I have got a new flat. Учні
по черзі задають йому запитання і дякують за відповідь. Тим, які соромляться
або не знають, як запитати, учитель допомагає, підказуючи запитання
іноземною мовою. Звикаючи із самого початку до такої форми спілкування із
вчителем і однокласниками, учні охоче вступають в розмову і з іншими
людьми. Таким чином, навчальне інтерв'ю наблизиться до реального
спілкування.

Розвиток комунікативних
умінь та навичок на уроках
англійської мови
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Form 4
Theme: London’s places of interest
Motto: Better to see something once than to hear about it many times.
Aim:
- to practice using the already learnt words and grammar material
- to develop pupils` listening and speaking skills;
- to enlarge pupils` knowledge about London;
- to encourage pupils` interest in learning English
Equipment: pictures, video (London), the player, texts.
Type of the lesson: the combined lesson.

Procedure of the lesson
I.

Greeting:
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 Good afternoon, dear pupils. I am glad to see you! (So we are)
How are you today? ( We are fine, thanks and you?)
 We begin our English lesson with watching video (The best places …)
 Children, guess the topic of our lesson (The topic of our lesson is
“London” places of interest (Yes, you are right). Today we’ll practice
in listening, writing, speaking and reading)
 We are going to travel to one of the most beautiful cities. It is London
The Motto of our lesson is:
Better to see something once than to hear about it many times!
II. Phonetic drill
We’ll start from phonetic drill
Let’s review the rhyme:
The Earth is full of wonders
Which all of us want to see
We need to visit places
Where we would like to be
There are lots of different cities
There are lots of different lands
We would like to see other people
And with them to make new friends!
Who wants to recite the rhyme?
III. Vocabulary work
Let’s see, what do you know about the city of London?
- Look at the words on the board and choose which of them are connected
with our topic
 Capital – because London is the capital of Great Britain
 Thames – it’s the biggest river in London
 Westminster Abbey – it’s the political centre of London
 Big Ben - it’s a famous town clock
 St. Paul’s Cathedral – it’s one of the most beautiful English churches.
 Buckingham Palace – the queen of England lives in.
 Tower of London – was a fortress, a palace, a prison and the king’s
zoo. Now it is the museum
 Trafalgar Square – it is the most beautiful place
So, children there are many interesting places in London:
IV. Pair work
Let’s play the game “Correspondent ”
Sophia – take a microphone, you are a correspondent
- Hello!
- How are you today?
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V.

VI.

Do you like to travel?
What places of interest do you know in London?
There are a lot of places of interest in London.
How many bridges are there in London?
(More than twenty …)
What monuments can you see in the centre of Trafalgar Square?
(I can see Nelson Column in the centre of …..)
What famous church is full of monuments?
(St. Paul’s cathedral is full of monuments)
What can you see from Tower Bridge?
(From Tower Bridge I can see the Tower of London)
Are there any double – deckers in London?
(Yes, there some double – deckers in London)
Where is the biggest zoo?
(The biggest zoo is in Regent’s Park).
(Well done)
Checking – up
And now, children, we are going to check – up your hometask. Your
hometask was to prepare a project. “ My best place of interest in London”.
What place of interest do you like best of all?
My best place of interest in London
Speaking
Pupils, let’s review our motto:
Do you like to travel? What is the fastest way to get to London? (The fastest
way to get to London is to go by plane)
Let’s imagine we are tourists from Ukraine and now we are going to fly to
London by plane.
Stand up, pupils, stand one by one take your things (we fly to London) (“Fly
to London” sing a song)
Children, we are in London. Meet the queen.
Queen: Good afternoon ladies and gentlemen! I am a queen of G.B..
Welcome to London – the capital of my country.
Who are you? (We are tourists from Ukraine. We have already learned a lot
of information about London. We want to get some information
about history of London)
Well, my dear guests. Listen to the story about history of London.
After listening you will have a task to complete the sentences from the
history of London (Be attentive).
Take the parts of the sentences.
1. The Romans went to England … (many, many years ago)
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VII.

VIII.

IX.

2. The name of the town was … (Londinium)
3. Soon the Romans built… (the town on the River Thames)
4. Londinium was a small town … (with the Thames in its centre)
5. Now London … (is a very large city)
6. But the River Thames is… (still in the centre of London)
7. The old London Bridge… (looked very strange)
8. Now there are more than … (twenty bridges over the Thames)
Reading
And now, we shall read the text “From the history of London”
After reading you will make up the questions to the text and answer them.
The 1 group
1. Where did William the Conqueror come from?
2. How many people lived in London by 1600?
3. What is life like in London today?
The 2 group
1. Was London a very important city? (Yes, it was)
2. Where did the king live? (in London)
3. When was the Great Fire of London? (The Great Fire of London was
in 1666)
The game “Speaker” (Remember: you must read loudly, clearly. Who
is the best speaker?)
Writing
You have read a text and now you will fill in the words from the box. Take
your pen. The sentences are given!
1. At the beginning of the 11th century (London) was a very important
city.
2. William was afraid of the (English)
3. A big fire started of the house of the king’s baker near (London
Bridge)
4. He built the (White Tower) to live in
5. The fire burnt for (four days)
6. After the Great Fire people built a (new city)
7. The city become (larger and larger)
(Check up the task)
Queen: Dear quests! I am happy because you’ve done your best.
Welcome to London again and again.
Good – bye!
Pupils, let’s come back to our lesson (the song “Fly to London”)
Summing up
40

X.
XI.

Dear pupils. Our travel has finished. I think you aren’t tired. I hope, you’ve
learnt more about this wonderful city! Sam Jonson was right saying: “When
a man is tired of London he is tired of life for there is in London all that life
comfort. I’m proud of you!
Marks
Hometask
Your hometask is to write the e – mail about your trip to London.
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Topic: I my family and my friends
Subtopic: Let’s play
Aim:
Practical:
to present new words, to practice using already learnt grammar
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material.
Developing: to develop pupils’ skills in reading and listening, to develop
communication skills
Educational: to shape easthetic taste.
Cultural:
to encourage pupils in learning English, to bring up the pupils’
respect to the classmates.
Teaching aid and materials: Jeanne Perret “Fly High”2 Pupil’s book “Activity
Book 2” (Oxford University) player, video materials,
flashcards, tables.
The type of the lesson: the combined lesson

The procedure of the lesson
I. The introduction part of the lesson
1) Greeting and aim
- Good morning, dear pupils. I’m glad to see you.
- How are you today? Sing a song “Hello…” (video).
The topic of our lesson is: I, my family and my friends. Today
we’ll practice in listening, speaking, reading and writing.
- Are you ready? I wish you good luck and active work. Smile and
begin our work.
2) Phonetic drill
- Listen and repeat the “Family chant”: (video) (One, two, three,
four: mother, father…)
3) Warming up
- Look at the pictures and repeat the words:
He is a pupil. She is a teacher. She is a dancer. He is a cowboy.
Answer the questions: Is he a pupil? Yes, he is / No, he is not
Is she a teacher? Yes, she is / No, she is not
(Look at the tables and review the grammar rules.)
4) Pair work (The game “What are you?”)
- Take the picture, ask and answer P1-P2:
Are you a pupil? Yes, I am
Are you a dancer? No, I am not

II. The main part of the lesson
1) Checking homework
Listen to the song “Are we pirates” Ex.1p.42 (PB) then you’ll have
the task.
Look at the pictures and answer:
- Is Karla a clown? Yes, she is
- What is Patty? Patty is a queen.
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Let’s sing a song “Are we pirates”
2) Presentation new words
Listen to the player and repeat the new words: clown, queen.
Look at the flashcards and repeat after me: He’s a clown. She’s a
queen.
Complete the sentences
He’s……. She’s……
(Role play)
Ann, come up, please: We are friends. Ann, Are we friends? Yes, we
are
Look, children, We are queens.
Children, are we queens? Yes, you are.
Boys, look, they are girls. Are they girls? Yes, they are / No, they
aren’t.
3) Listening
Listen to the story and circle the right answer
- Are we kings? Yes, you are / No, you aren’t
- Are they dancer? Yes, they are / No, they aren’t
- Are we cowboys? Yes, you are / No, we aren’t
- Are you clowns? Yes, we are / No, we aren’t
4) Physical activity
- Are you tired? Let’s have a rest
The song “Family fingers” (video)
5) Writing
Ex.3p.43 (AB) – write: Yes, they are / No, they aren’t
- Are they clown? Yes, they are
- Are they queens? No, they aren’t
- Are they pirates? Yes, they are
- Are they cowboys? No, they aren’t
Ex.6p.31 (AB) write the questions
6) Reading
Ex.4p.31 (AB) read and circle the right answer
- Are you dancer? Yes, we are / No, we aren’t

III. The final part of the lesson
1) Hometask
Ex.1p.42 (PB) Ex.5p.31 (AB)
2) Summing up
Let’s play game “Passing the flashcards”
- You were active pupils. You have done well. I’m proud of you.
Thanks for your job.
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3) Marks
Your marks are ….. because ……

Topic: School
Aim:
Practical:
to present new words, to practice using prepositions in / on / under;
to check grammar and vocabulary presented in the unit;
to develop pupils’ memory, logical thinking;
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to develop pupils’ listening skills;
Educational: to shape easthetic taste; to enlarge pupils’ vocabulary
Cultural:
to encourage pupils’ interest in learning English.
Teaching aid and materials: O.Karpiuk “English 2” Workbook 2, player, video
materials, flashcards tables, pictures, toys.
The type of the lesson: the combined lesson

The procedure of the lesson
I. The introduction part of the lesson
1) Greeting and aim
- Good morning, dear pupils. I’m glad to see you.
- How are you today? (We are fine, thanks and you)
Sing a song “How are you?” (video).
The topic of our lesson is: School. Today we’ll practice in
listening, speaking, reading and writing. Today we’ll learn the
new words and new grammar.
- Are you ready? (Yes, we are). I wish you good luck and active
work. Smile and begin our work.
2) Phonetic drill
Listen to the player and repeat the chant, please (Ex.2p.38 (PB))
- Read, read, read, read a book
- Write, write, write, write a letter
- Speak, speak, speak, speak English
- Sing, sing, sing, sing a song
3) Warming up
Answer the questions: (The game “Microphone”)
- Where do you study? (I study at school)
- What language do you study? (I study English)
- Are you a pupil? (Yes, I am)
- Where are you from? (I’m from Ukraine)
- How old are you? (I am seven)
4) Checking homework
And now, pupils, we’ll check up your homework and repeat the
words.
- Ex.3p.23 (WB), and Ex.1p.42 (the words)
- Look listen and repeat the words: a book, a ruler, an eraser, a desk,
a blackboard …. (the video).
- Look at the pictures and answer the questions:
(the tables)
- What is this? This is a …. .
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- What is that? That is a … .
Pair work. Ask and answer.
P1 – P2
- What is this? This is a … .
- What is that? That is a … .

II. The main part of the lesson
1) Presentation new words and new grammar material.
Listen to the player (Ex.1p.44). Point and repeat.
Look at the table and repeat after me: on the basket, in the basket,
under the basket
Look at the pictures and answer the question:
- Where is the cat? The cat is on the basket.
The cat is in the basket.
The cat is under the basket.
Complete the sentences. Look at me.
My pen is ….(on the book)
My ruler is ….(under the book)
My bag is ….(under the desk)
My pen is ….(in the book)
But! My pen is ….(near the desk)
Pupils. Take the toys
- Where is the …? It is … (on the … under the … near the …)
2) Speaking
Ex.3p.44 Look point and say: picture 1
- My pencil is in my pencil – case.
Ex.4p.45 Play the game: Guess. Where is a pencil?
The pencil is …(on the book, under the book or in the book)
The book is …(in the bag, on the bag, under the bag)
3) Reading
Ex.5p.45 Follow and read: o [ou]: no, hello sh [I]: shelf, she, short.
4) Listening
Listening to the song “Where is …?” and after listening you’ll have
the task.
(Be attentive!)(Video)
Let’s do the task : True or false (The cards)
5) Physical activity
Let’s sing a song “Where is …?” (video)
6) Writing
Let’s review the ABC (The game “The teacher”)
Ex.6p.45 Copy the sentence: The pen is on the shelf.
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- Look at the words read and make up the sentence: the, is, on,
pencil-case, The, table (The pencil-case is on the table)
Write down this sentence in your ex. – books.

III. The final part of the lesson
1) Hometask
Ex.5p.45 (to read) Ex.2p.24 (WB) – Fill in the letter
2) Summing up
So, children, let’s review! (The game “Do my comands”)
- Take your pen! The pen is (on the desk under… near…in)
- You were active pupils. You have done well!
- I’m proud of you. Thanks for your job.
3) Marks
Your marks are ….. because ……

Learning English can be fun!
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We are the best!
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It`s interesting to know
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Amazing English

55

56

Комунікативні завдання
на уроках англійської
мови
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