
    В усі часи люди розуміли значення знань іноземних мов. "Скільки 

мов ти знаєш, стільки раз ти людина", - стверджує народна мудрість. 

Особливо актуальним є вивчення іноземних мов на сучасному етапі 

розвитку суспільства. Володіння іноземною мовою – це природня 

потреба дітей та їхніх батьків, які живуть у багатомовному 

полікультурному світі. 

       Вивчення  іноземної мови не лише розвиває індивідуальні 

мовленнєві здібності  дитини, а й створює передумови для оволодіння 

нею в подальшому іншими мовами, спрощує їй життя у 

багатонаціональній державі та світі, виховує толерантне ставлення до 

носіїв іншої культури та мови. 

      У ДНЗ «Полісок»  перший рік працює гурток «Англійська для 

малят», керівником  якого є Рябко Ольга Іванівна. Заняття проводяться 

1 рази на тиждень. 

Мета навчання: 

 сприяти повноцінному й різнобічному   розвиткові дошкільника;  

 виховувати його почуття, волю, інтелект; вправляти в моральній 

поведінці;  

 створювати сприятливі умови для оволодіння дитиною основами 

іншомовного спілкування; 

 збалансовувати розвивальні, виховні та освітні цілі. 

        Завдання навчання:   

 виховувати інтерес дошкільників до культури, традицій, звичаїв 

людей, які розмовляють іншою мовою;  

 стимулювати розвиток навичок соціальної комунікації; 

прищеплювати елементарні навички усного мовлення на іноземній 

мові (розуміти, говорити);  

 сприяти набуттю дошкільником елементарних лінгвістичних 

знань;  

 розвивати мовленнєві здібності; 

 

 

 

 

 

 

  



 створювати умови для оволодіння дитиною первинною 

комунікацією на іноземній мові;  

 формувати вміння досягати комунікативної мети за умови 

обмеженого володіння другою мовою;  

 залучати мовленнєвий досвід спілкування  дошкільників рідною 

мовою для переносу на спілкування іноземною і навпаки; 

 виховувати позитивні риси характеру, моральні якості, 

елементарну культуру спілкування;  

 формувати ціннісне ставлення до іншомовного довкілля, 

відкритість для контактів, толерантність до несхожої культури, 

повагу до її носіїв, неприйняття забобонів, стереотипів, дискри-

мінації.   

Поради батькам 
        Ваші діти відвідують гурток по вивченню англійської мови 1 рази 

на тиждень, тому вони  перебувають в іншомовному середовищі лише 

на заняттях. Для досягнення успіху у вивченні англійської мови 

важливою складовою є плідна співпраця педагога, дітей та батьків.      

       Отже, якщо ви маєте можливість та хочете прийняти участь і 

допомогти у навчальному процесі ваших дітей радимо організувати  

«домашні заняття» англійської мови. У цьому вам допоможуть декілька 

порад. 

1.     Пам’ятайте, що мотивація є рушійною силою у будь-якому 

починанні. 

  Проте, як же зацікавити малюка, який не розуміє доцільності вивчення 

англійської мови? Тут вам стане у пригоді  ігрова діяльність, 

організована у вигляді уявних чи реальних ситуацій спілкування, коли в 

дитини виникає потреба, бажання та інтерес висловлюватись 

англійською мовою. 

2.     Перегляньте разом мультфільми з англійським 

героями, розпитайте, які з них дітям сподобались. Виберіть улюбленого 

персонажа, та купіть іграшку або зробіть аплікацію улюбленого героя.  

 

 

 

 

 

 



Поясніть малюкові, що він спілкується та розуміє тільки англійську. 

Тому прийдеться вивчити дещо на його рідній мові. В словниковому 

запасі дитини з’являться назви предметів гардеробу, 

чим іграшку годувати, плюс різні дії (їсти, спати, ходити). 

3.     Шановні батьки, якщо ви впевнені у своїй вимові, дайте дитині 

можливість чути не лише ваше іноземне мовлення. Ставте їй аудіо – та 

відео диски, використовуйте на домашніх уроках навчальні компакт-

диски. Нехай дитина чує, як розмовляють носії мови. Спочатку їй буде 

важко що-небудь зрозуміти, але вона буде вловлювати правильну 

інтонацію. А з часом навчиться розуміти мовлення інших людей. 

4.     Значну увагу приділіть фонетичній розминці. 

5.     Якщо ви володієте достатнім словниковим запасом, то у 

повсякденному житті є безліч можливостей створити ігрове 

середовище. Особливо ефективним є використання рольових ігор. 

6.     Розвивайте пам’ять малюків, вивчаючи англійські пісні та 

вірші.                        

7.     Інколи поза заняттями говоріть що-небудь на іноземній мові. Без 

перекладу. Спочатку по інтонації і жестам, а пізніше вже по словам 

дитина навчиться вас розуміти. 

8.     Суботу чи неділю можна оголосити Днем Особливих Дотиків. Все, 

до чого торкаєшся, повинен назвати на англійській мові. Інакше речі 

брати не можна. Правила поширюються на всю сім’ю. Якщо тато чи 

старший брат не знає цієї мови, нехай запитує у юного поліглота. Як 

варіант, заснувати правило: замовляти, що сьогодні приготувати на 

вечерю, можна лише на англійській мові. 

9.    Зверніть увагу на твердження «успіх породжує успіх». Не 

бійтеся  перехвалити свого малюка адже він так потребує вашої 

підтримки, похвали та захоплення.  

 


