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Анотація 

«Як Равлик друга шукав» або “How a Snail finds a Friend” 

 Посібник містить цікаві історії про самотнього равлика, що дуже хотів 

знайти друзів. Збірка відкриє маленьким читачам дивовижний світ комах і 

познайомить з мешканцями саду. Читання її англійською мовою буде не тільки 

цікавим, а й корисним. Вона допоможе легко й  просто  засвоїти новий матеріал 

та застосувати свої знання на практиці. Текст супроводжується системою вправ, 

метою яких є перевірка розуміння змісту прочитаного, відпрацювання  та 

закріплення  лексики  й граматичних  конструкцій, сприяння  розвитку 

мовленнєвих навичок і творчих здібностей в дітей. Вправи розроблено з 

урахуванням сучасних вимог методики викладання іноземних мов. До книги 

додаються підсумковий тест і англо-український словник. 

 «Казки для дітей» або “Tales for Kids” 

Книга знайомить читача з англійськими казками, написаними для дітей 

молодшого шкільного віку. Ця збірка відкриє маленьким читачам чарівний світ 

дивовижних тварин, прекрасних принцес, сміливих принців і незвичних істот. 

Читання її англійською мовою буде не тільки цікавим, але й корисним. Вона 

допоможе легко і просто засвоїти новий матеріал та застосувати свої знання на 

практиці. Текст супроводжується системою вправ, метою яких є перевірка 

розуміння змісту прочитаного, відпрацювання  та закріплення  лексики  й 

граматичних  конструкцій, сприяння  розвитку мовленнєвих навичок і творчих 

здібностей в дітей. Вправи розроблено з урахуванням сучасних вимог методики 

викладання іноземних мов. До книги додаються підсумковий тест і англо-

український словник. 

Навчальні посібники відповідають чинній програмі з англійської мови. 

Рецензент: В. В. Зіневич, доцент кафедри германських і романських мов 

Київського національного лінгвістичного університету, кандидат філологічних 

наук. 



Вступ 

Одним із завдань навчання англійської мови молодших школярів у 

початковій школі є розвиток уміння читати нескладні автентичні тексти й 

розуміти їх. 

Читання є як метою, так і засобом навчання іноземної мови. Воно включає 

техніку читання та розуміння прочитаного. Вміння читати сприяє розширенню 

лексичного запасу, закріпленню граматичного матеріалу, засвоєнню 

структурних форм мови, вдосконаленню мовленнєвих умінь. У зв’язку з тим, що 

навички читання зберігаються протягом усього життя, а навички усного 

мовлення, не підкріплені щоденною практикою, швидко згасають, читання має 

високу практичну цінність у наших умовах. 

Читання розвиває мислення учнів, допомагає усвідомити особливості 

структури не тільки іноземної, а й рідної мови. При постійному читанні 

розвиваються навички самостійної роботи. Отримана з текстів інформація 

розширює світогляд учнів, прищеплює інтерес до вивчення мов. 

Уміння читати охоплює два основних аспекти: технічний та змістовий 

(смисловий). 

Техніка читання – це комплекс автоматизованих навичок, які сприяють 

сприйняттю графічного образу слів та їх співвідношенню зі звуковими образами 

та значенням.  

На початковому етапі навчання учням для читання пропонуються ізольовані 

слова, словосполучення, речення, тексти. Тренування техніки читання 

продовжується й на наступних етапах. При цьому зусилля учнів більше 

спрямовані на усвідомлення змісту тексту. Мовна форма вже має сприйматися 

підсвідомо.  

Однак вміння читати – це не проста сума цих навичок, а більш глибокий 

психофізіологічний процес. 

Серед методів навчання читання виокремлюють такі: 

 фонетичний (звуковий) аналітико-синтетичний; 

 навчання за аналогією (за ключовими словами); 

 навчання за правилами читання; 

 метод цілих слів; 

 метод речень і тексту тощо. 

Перші три є найпоширенішими в практиці навчання читання. Їх 

використовують комбіновано. Це пов’язано з особливостями орфографічної 

системи англійської мови. 

 



На початковому етапі навчання учні мають: 

 запам’ятати конфігурацію букв, 

 навчитися розпізнавати їх; 

 озвучувати; 

 писати. 

Навчання читання вголос та навчання читання про себе є двома послідовними 

взаємопов’язаними етапами. Важливим показником рівня сформованості 

автоматизму навички є швидкість читання правильно озвучених слів.  

Важливу роль при навчанні читання для стимулювання читацької діяльності 

учнів відіграють самі тексти, їх зміст та інформативність. Існують 

чотири навчальні функції іншомовного тексту, від яких залежить успішність 

оволодіння іноземною мовою. Це: 

1  функція розширення лексичних знань; 

2  функція тренування, яка має за мету засвоєння лексико-граматичного 

матеріалу; 

3 функція розвитку усного мовлення учнів на базі прочитаного тексту: 

переказ, драматизація, завершення тексту тощо; 

4 функція розвитку смислового сприйняття тексту. Завдання спрямовані на 

пошук смислових та формальних елементів для усування труднощів розуміння 

та на перевірку розуміння. 

 Після засвоєння  літер алфавіту й  основних правил  читання англійською 

слід переходити до текстів, що містять знайомі дітям лексичні і граматичні 

конструкції. Для зацікавлення молодших школярів дуже важливо, щоб ці тексти 

були не складними, а зрозумілими та ще й цікавими та повчальними. Саме тому 

метою моєї роботи було створення  такого посібника, який дітям захочеться 

читати. А для закріплення розуміння після кожної розповіді  додається кілька 

вправ для перевірки засвоєння прочитаного й тренування мовленнєвих навичок 

і творчих здібностей учнів. 

 До кожної книги додається підсумковий тест і англо-український 

словничок. 
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Володіння іноземними мовами є одним з важливих засобів успішності в 

професійній діяльності людини, тому вивчення її з початкового ступеню 

навчання має величезне значення. 

Дуже важливо створити психологічні і дидактичні умови для розвитку  

бажання вивчати іноземну мову.  

 На своїх уроках я використовую створені посібники для заохочення учнів 

вивчати англійську мову, читати цікаві історії, збагачувати словниковий запас, 

тренувати мовленнєві навички, обговорюючи прочитані оповідання. Система 

вправ допомагає визначити зрозумілість прочитаного, закріпити лексичний і 

граматичний матеріал. Працюючи зі словничком – знайомимося із знаками 

транскрипції, вчимося знаходити потрібне слово і орієнтуватися в пошуках.  

 Посібники будуть корисними і для батьків, які хочуть вивчати англійську 

разом з дітьми і весело та з користю проводити час.  

Читати англійською вільно й охоче – цілком реально! Варто лише почати 

з цікавого! А далі – читацький світ захоплює і вражає своєю різноманітністю!  

   

 

 

 

 

 

 

 

 


