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Балаларға кіші жас кезінде
ағылшын тілін үйретудің ерекшелігі

Балалар ағыл
ретiнде қалайшын тiлiн шет тiлі
үйренедi

Кiшкентай бала
лар тiлді табиғи
түрде үйрене
қорларын өз бе
ді; олар сөздiк
тінше кеңейтед
i, жас өспiрiмде
адамдардан өз
р және ересек
гешелігі саналы
үйретуді қажет
сөздердің айты
сi
нбейді. Олар
луын дәл келт
iрiп және өзде
ойлап табатын
рінің ережелер
қабiлеттері ба
ін
р. Ересек адам
шақта ағылшы
дар есейген
н тiлiн граммат
ика оқулықтар
қиналып оқыға
ы бойынша
ндарын балала
рға айтпаса, ол
үйренуді қиын
ар ағылшын тi
екенін білмей
лiн
ді.

Ерте үйренудiң
артықшылықт
ары
К
iш
•  кентай бала

лар ана тiлiн м
еңгергенде та
тәсілдерін қолд
биғи
анады және ағ
ылшын тiлiн үй
тәсілдердің қа
рену үшін сол
жет екенің түсі
неді.
Балалардың ой
ын барысынд
а оқуға мүмкiнш
Олар тiлді қары
iлiгi болады.
м-қатынас жән
е ересектерм
қызмет арқылы
ен
бiрлескен
меңгередi. Ба
ла ең алғашқы
мәнiн түсінеді
да
іс-әрекеттің
, содан кейін он
ың мағынасын
айтқан сөз ар
ер
есек адам
қылы түсінеді
.
Жасы кіші бала
лардың күн са
йынғы бағдар
ағылшын тiлiнi
ламасында
ң сабақтарын
еңгізу үшiн уа
Бастапқы оқы
қы
т жеткiлiктi.
ту бағдарламас
ында оқыту қа
ересек балала
рапайым,
рға арналғанда
й тапсырмалар
тексерулері кө
мен
п, әрі күрделі
емес. Кiшкент
тапсырма аз бе
ай балаларға
ріледі, немесе
тiптi үйге тапс
берiлмейді, со
ырма
ндықтан олар
тапсырма бері
стандарттарға
лген
сәйкес келуін
е қиналмайды
.
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мүмкiндiгі
екiншi тiлдi үйренуге
Ерте жас шамасында
өмiр
рудiң табиғи әдістерін
бар балалар тiлдi меңге
да
i, төртiншi немесе одан
бойы қолданады. Үшiнш
нуге
ру екiншi шет тiлiн үйре
көбiрек тiлдердi меңге
лады.
қарағанда жеңiлдеу бо
лаларда
үйренген кiшкентай ба
Шет тiлiн табиғи түрде
ың
месе ересек адамдард
үлкен балалардың не
ар
імен салыстырғанда, ол
саналы түрде үйрену
да тiл
ар
, сонымен бiрге ол
тілді жақсырақ меңгеріп
лар
күштірек болады. Бала
және мәдениет сезiмi
еттiлiгі
бiл
рдi үйренуге деген қа
үлкейген сайын тiлде
матикаға
ар ағылшын тілін грам
азаяды, сондықтан ол
уға
амалары бойынша оқ
негізделінген бағдарл
масы
iстер болатын жас ша
мәжбүр. Мұндай өзгер
мен
ны
а тәуелдi болады, со
баланың жеке дамуын
ты.
ортасына да байланыс
бiрге оның қоғамдық

•

•

Кiшкентай балалардың
ерi:
ағылшын тiлiн меңгеру кезеңд

уға
уге, содан кейін оқу мен жаз
Табиғи түрде алдымен сөйлес
үйрену.

• Үндемейтін кезеңі:

еңі»
барысында «үндемейтін кез
Балалардың ана тiлiн үйрену
е
жән
олар сөйлеуден бұрын ым
деген болады, сонымен бiрге
н тiлiн
ды. Кiшкентай балалар ағылшы
ымдар арқылы қатынаса ала
р
ала
ейтін кезеңі» болады: бал
оқыған кезде де, ұқсас «үндем
ды, бiрақ iс жүзiнде ағылшын
қатынасып, бір-бірін түсiне ала
тiлiнде сөйлемейді.
дi
рды әңгімелесуге және сөздер
Бұл кезеңде ата-аналар балала
емес. Әңгiме бір жақты болуы
қайталауға мәжбүр етуі қажет
удің
сөздері балаларға тiлді меңгер
керек, ересектердің сөйлеген
үшiн
ересектер оқытуды жеңiлдету
мүмкiндiгiн беруi керек. Егер
тiлi),
данса (ықшамдалған сөйлеу
тек қана «ата-аналық тiлдi» қол
ды.
ған көп әдістерді қолдана ала
бала ана тiлiн игеруiнде қолдан

• Бала сөйлей бастайды

н тiлiнiң сабақтарының
Біраз уақыттан кейiн ағылшы
а ер
әрбiр бала (әдеттегiдей қыз бал
жүйелiлiктерiне байланысты,
есе
е сөздерді («cat», «house») нем
балаға қарағанда ертерек) жек
at’s
t?», «It’s my book!», «I can’t», «Th
қысқа сөйлемдерді («What’s tha
лог шеңберiнде немесе дербес
a car», «Time to go home») диа
дәл
еске сақтады, тiптi айтылуын
өтiнiш ретiнде айтады. Бала оны
ын
неше сөздерден тұра алатын
келтiре алып, кейбiреулері бiр
лемдер
ғанша бала сөздер және сөй
сезiктенбейді. Осы кезең бол
ықтырады, өз сөйлемдерiн
қорын қысқа диалогтарда тол
құрастыруға үйренеді.
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• Сөз тіркестері мен сөйлемдерді
ағылшын тілінде құра
стыру.

Бала бiртiндеп фраз
аларды құрауға үйре
неді: ол өз
сөздiк қорынан таны
с сөздерiн жаңа жады
нда қалған
сөзге қосады («a do
g», «a brown dog», «a
br
own and black
dog») немесе жады
нда қалған тiл құрылы
сы
н өзiне
бейiмдейдi («That’s my
chair», «Time to play»
). Ағылшын тiлi
сабақтарының жүйе
лiлiкке және сапасы
на
ба
йланысты
балалар толық сөйл
емдерді құрастыруғ
а үйренеді.

Түсiну
Түсiну сөйлеу тiлiне
н әрдайым озық тұра
ды, және
кiшкентай балалард
ың ұғынуға қабiлеттiл
iгiн зор екенін
ескеріп, контекстiк ан
ықтамалар жиыны не
гiзiнде ана тiлiн
меңгерудегi оларды
ң жетiстiктерi ескеріл
уі керек. Алайда,
олар ана тiлiнде естіг
ен әр сөйлемнің толы
қ мағанасын
түсiне алмағанымен,
бiрнеше аталы сөзд
ерді түсініп, әр
түрлi анықтамалар қо
лдана отырып әңгім
ен
ің толық мәнін
аңғарады. Егер олар
ды жағдай жасап қо
лдаса, балалар
содан кейін ағылшы
н сөзiнiң мағынасыны
ң түсiнуiне бұл
дағдыларды iске асыр
а бастайды.

Өкпе, реңіш

Қателер
Балаларға оларды
ң қателерi туралы
айтуға
болмайды, өйткенi
кез келген ескерту
баланың
оқуға деген ынтасы
н жояды. Қателер ағылшын
тiлiнiң грамматикалы
қ ережелерiн меңг
ерудің табиғи
процесстiң бiр бөлiг
i. Сөздерді терiс ай
ты
луына
байланысты қателе
р болуы мүмкін. Ба
лалар өз қателерiн
жылдам дұрыстайды
. Мысалы «I goed»
«I went» деп,
егер ересек адам
«yes, you went» деп,
немесе «zee
bus» сөзінің орнына
«the bus» деген жа
уап қайтарылса,
балалар өз қателе
рін жылдам түзете
ді.

Гендер айырмашы
лықтары
Ер бала

лардың ми дамуы
қыз балалардікінен
өзгеше,
сондықтан олар тіл
ді басқаша үйреніп
қо
лд
ан
ад
ы.
Аралас сыныптарда
ер балаларға кейд
е жеткiлiксiз
көңіл аударылады,
және тiл қабiлеттері
көбірек қыз
балаларға қарағанд
а, ер балаларға зер
салынбай қалып
қалады. Ер балалард
ың потенциалын аш
уға көмектесу
үшiн олардың тіл үй
ренудегі айырмашы
лы
ғын есепке
алу керек және қы
з балалардың жетіс
тік
те
рімен оларды
салыстыруға болм
айды.

Кейбiр кiшкентай ба
лалар ағылшын тiлi са
бақтарының
бастапқы жаңалығы
нан кейiн, ер балала
р әсiресе,
ағылшын тiлiнде өз ой
ларын жеткізе алмайт
ындығына
қамығады. Басқалар
ы ағылшын тiлiнде өз
ана тіліндей тез
сөйлеп кеткісі келіп
асығады. Өкпені же
ңу
үшiн, олардың
жетістіктерін көрсет
у мақсатымен балала
рға өлеңдер
немесе есеп жаттау
мүмкiндiгiн беру қаже
т.
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Оқу

Ағылшын тiлiн
үйренетін орта

ағылшын тілін үйрену
Кішкентай балаларға
месімен ана тілінде
үлкендердің түсінікте
дау болады.
түсіндірілмейінше қиын
ымауы тиіс және

балж
• Ең аллшдыынметiлн iнiбаңлақолалдр анқоуы
ның қажеттiлiгін білу
ағы
өте маңызды.

н сайынғы таныс

ын тілінің үйренуі кү
• Ағызылшқты
ты болуы керек,
іс-әрекетпен байланыс

қы
ын
кiтапша немесе ағылш
мысалы, суреттерi бар
р сияқты т.б.
тіліндегі жеңіл өлеңде
ересек адамдардың

іс-әрекет ана тілінде
• Ә рбінііркте
ымен қосталып
месімен немесе диалог
түс
отырылуы керек.

өте қызықты және

қтары
• Ағыңіллшді,ынолтiларiнiдыңңсатақбаыр
ыбы балаларға таныс

кө
луы қажет. Сөйтіп,
ұғымға байланысты бо
йды
ңа нәрсемен таныспа
балалар бiрден екi жа
тiл, бiрақ ендi олар
- жаңа ұғым және жаңа
алы ағылшын тiлiнде
белгiлi болған ұғым тур
айтуға үйренеді.

и алатын балалар
Өз ана тілінде жақсы оқ
нiң
сүйсініп үйренеді. Мәтiн
ағылшын тілінде оқуды
олар сөздерді қалай
мағынасын түсiну үшiн
еді. Ағылшын тiлiнде
талқылау керек екенін біл
ңгерiлген техникаларын
мәтiндерді оқығанда ме
тiлiнде оқуды өз ана
қолданып және ағылшын
ы үйрене алады.
тіліне тән екпінмен оқуд
бұрын, балаларға
Ағылшын тiлiнде оқудан
атауы және олардың
әлiпбидiң 26 әрiптерiнiң
н жаттап алуы керек.
таңбаланушы дыбыстары
26 әрiп болғанымен,
Себебі, ағылшын тiлiнде
iнде) орташа санмен
(үйреншiктi ағылшын тiл
еу тiлiнде және ағылшын
44 дыбыс бар, бала сөйл
ткiлiктi тәжiрибесi
тiлiнде оқу жағынан же
быстардың оқылу
болғаннан кейін ғана ды
ы бастауға болады.
ерекшелігімен танысуд
ңгерген болса, ол
Егер бала тiлдi жақсы ме
оңай игереді. Суреттерi
ағылшын тiлiнде оқуды
р
отыратын немесе өлеңде
бар кiтапшаларды оқып
дың өздерi ағылшын
жаттайтын көп балалар
ды, себебі сөздердің
тiлiнде оқуды үйреніп ала
. Мәтiнді жатқа айту
жазылуын еске сақтайды
еңі болып саналады
оқудың өте маңызды кез
да
рдi өз бетімен талқылау
өйткені балаларға сөзде
ға мүмкiндiк береді. Бала
талқылау жүйесің жасау
сөз қорын жасайды, ол
оқи алатын сөздерден өз
не жүйеленген оқыту
өзiн сенiмдiрек сезедi жә
н болады.
әдiстерімен оқуға дайы

ттарды

йы за
• Саблдақануағанқыөттыенджаа қсары,наөй
ткенi бұл балаға

қо
мектеседi және жалпы
ұғымдарды түсiнуге кө
рады.
қызығушылықты артты
www.britishcouncil.org/parents

Ата-аналы
қ қолдау

Балаларға
жетiстіктер
ге жеткен
маңызды.
дігін ата-ан
Оларға тұр
асының бiл
а
қты қолда
у өте
кез келген
у және ма
жетістіктер
қ
та
у
к
е
р
ы
е
к
н
,
та
өйткенi
деңгейi ба
ландырад
ы. Ағылшы
стапқы бо
лса да жән
н тілін үйр
тiлді бiрге
ену
е ата-анал
үйренсе д
ар өз бала
е, басқа ад
л
а
өз балалар
р
ы
м
а
ен
м
дармен са
ына неғұр
лыстырған
лым жақсы
д
а
,
олар
ықпал бер
Балаларме
е алады.
н бiрлеске
н іс-әреке
ағылшын тi
ттер өткiзе
лiндегі қар
отырып, ата
ы
м-қатынас
-аналар
бастап ған
тың отбас
а емес, со
ылық дәстү
нымен бiр
р
тілдерді үй
лерiн
ге өз бала
ренуге жә
ларының б
н
е
б
а
асқа мәде
сқа
қарастары
ниеттерге
на ықпал е
деген көзтеді. Көбiн
сегiз неме
есе өмірге
се тоғыз ж
деген көз
ас шамас
қарастар
ында қалы
Толығырақ
птасады.
ақпаратты
www.british
council.org
/parents с
айтында та
ба аласыз
.
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