Навчатися
разом –
це ж весело!

Як малі діти вивчають англійську мову
як іноземну

Як малі діти ви
англійську мо вчають
ву як іноземну
Малі діти навч
аються мов

и природним ш
відміну від юна
ляхом; на
ків та дорослих
, вони мають ви
рівень підсвідо
сокий
мої природно
ї мотивації у сп
мови без свідом
рийнятті
ого її вивчення
. Їм притаман
імітувати вимов
на здатність
у та створюва
ти свої власні пр
навчання мови.
авила
Їм і на думку
не спадає, що
розмовляти ан
на
вчитися
глійською важ
ко, якщо цю ду
не прищеплюю
мку їм
ть дорослі, як
і самі мабуть ви
англійську мов
вчали
у у навчальних
закладах у стар
за допомогою
шому віці
підручників, ук
ладених на грам
основі.
атичній

Чому краще п
іноземну мовуочинати вивчати
у молодшому
віці

• Малі діти, все ще здатні застосов

індивідуальні,
увати свої
природні стра
тегії опануван
мови, коли ус
ня рідної
відомлюють,
що ті ж самі ст
можна викори
ра
тегії
стати й для вивч
ення англійсько
ї.
Малі діти мож
уть вивчати мов
у, якщо вони за
до діяльності,
лучені
яка нагадує гр
у. Вони опанов
мову, беручи
ують
участь у певних
видах діяльнос
разом із доро
ті
слими. Спочатк
у діти усвідом
смисл самої ді
люють
яльності, а поті
м починають ро
мову, якою во
зуміти
ни спілкуються
з дорослими.
Малі діти маю
ть більше часу
в своєму розп
дня для англій
орядку
ської мови. Ш
кі
льні програми
дітей цього віку
для
зазвичай є мен
ш формальним
мозок дитини
иі
іще не перева
нтажений інфор
яку треба запа
мацією,
м’ятати. Домаш
ні завдання, як
правило, неск
ладні або їх не
м
ає
відчувають стре
зовсім і діти м
енше
с, викликаний
необхідністю
встановлених
досягти
стандартів.
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угу мову

• Д іти,лоякідшмаомютуьвіцмоі,жлздиватністі заь опстоансоуввуативатидрті ж самі

в мо
своєму
атегії вивчення мови у
підсвідомі природні стр
ей
іщ
ти
ли їм потрібно вивча
подальшому житті, ко
іще
ь
віт
на
третю, четверту та
інші мови. Опанувати
ви.
мо
ї
уго
им, ніж вивчення др
більше мов стає легш
яхом,
ть мову природним шл
Малі діти, які опановую
ти
би
, як це змушені ро
а не вивчають її свідомо
у
оріше матимуть кращ
підлітки або дорослі, ск
відної
по
від
оди самої мови та
вимову та відчуття прир
ю
ніє
од
володіють тільки
культури. Коли діти, які
ої
ілості і набувають більш
мовою, досягають зр
ву
мо
атність опановувати
самосвідомості, їхня зд
ність
хід
об
не
чинають відчувати
зменшується і вони по
ись
юч
сту
ри
свідомому рівні, ко
вивчати англійську на
ту
ите
іор
пр
довані на принципі
програмами, що побу
,
іна
відбувається ця зм
граматики. Вік, в якому
від індивідуальних
ть
значною мірою залежи
від
кожної дитини, а також
особливостей розвитку
ільства.
вимог та очікувань сусп

•
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ви
Етапи вивчення англійської мо

ьму.

влення передує читанню та пис

Цілком природно, що усне мо
Мовчазний період

•

рідну мову, існує так званий
Коли немовля опановує свою
хає,
якого немовля дивиться та слу
«мовчазний період», під час
инає
поч
як
о,
тог
до
я та жестами,
а спілкується виразами обличч
можуть
ож
так
ни
,во
ьку
чають англійс
розмовляти. Коли малі діти вив
ння
час якого спілкування та розумі
мати «мовчазний період», під
слова.
ькі
лійс
анг
яти
овл
починають вим
відбуваються раніше, ніж діти
й брати
не повинні примушувати діте
Протягом цього періоду батьки
Усні
ва.
ючи від них повторювати сло
участь в усних діалогах, вимага
є
орю
ми і тут мовлення дорослих ств
діалоги мають бути однобічни
а
опанування мови. Коли доросл
дитині чудові можливості для
ку мову»
ний «перентіз», або «батьківсь
людина використовує так зва
вають
реб форму мовлення, яку вжи
(пристосовану до дитячих пот
у
з метою полегшення процес
батьки або інші дорослі люди)
и, які
ристатися багатьма стратегіям
навчання, то дитина може ско
чення рідної мови.
застосовувалися в період вив

• Початок говоріння

ся уроки
о, наскільки часто проводять
Згодом, в залежності від тог
ки)
пчи
хло
ніж
е
чата часто швидш
англійської, кожна дитина (дів
«дім»)
–
”
use
“ho
»,
ва (“cat” – «кіт
починає промовляти окремі сло
s my
“It’
,
»
це?
о
(“What’s that?” – «Щ
або шаблонні короткі фрази
”–
car
a
at’s
“Th
»,
can’t” – «Я не можу
book”– «Це моя книжка», “I
або
х
ога
діал
в
у»)
ом
e” – «Час йти дод
«Це машина»,“Time to go hom
ує
іміт
та
ази
фр
ці
ла
ина вже запам’ята
у неочікуваних ситуаціях. Дит
з
ніж
ш
біль
ся
ють
и, що вони склада
їхню вимову, не усвідомлююч
ина
певний час, протягом якого дит
ває
три
одного слова. Цей етап
ий
отш
кор
най
як
їх
ниць і використовує
вивчає все більше мовних оди
сні
вла
ї
сво
ти
ува
ш ніж навчиться буд
шлях до ведення діалогу, пер
фрази.

•

Побудова англійських
фраз та речень
Поступово діти почи
нають будувати фраз
и на основі
одного слова, яке во
ни запам’ятали, до як
ого вони додають
слова із свого власно
го словника (“a dog”
– «собака», “a
brown dog” – «корич
невий собака», “a br
own and black
dog” – «коричневий
та чорний собака») аб
о цілі фрази,
які вони запам’ятали
, до яких додаються
слова з власного
лексикону (“That’s my
chair” – «Це мій стіле
ць», “Time
to play” – «Пора грат
и»). Згодом, залежн
о від кількості
занять англійською мо
вою та набутим досв
ідом, діти
починають будувати
повні закінчені реченн
я.

Розуміння

Розуміння завжди є
більш значущим, ніж
говоріння. Тому
не варто недооціню
вати спроможність ди
тини сприймати та
розуміти іноземну мо
ву, оскільки діти звик
ли до розуміння
своєї рідної мови із ро
змаїття підказок, що
надає контекст.
І, хоча діти можуть ро
зуміти не все, що во
ни чують своєю
рідною мовою, вони
сприймають головну
ідею, тобто
вони розуміють декіл
ька важливих ключов
их слів, а решту
змісту розшифрову
ють, користуючись під
казками з
контексту, і так тлум
ачать зміст висловлю
вання. В процесі
навчання діти досить
швидко пристосовуют
ь набуті навички
розуміння головної
ідеї висловлювання до
тлумачення
змісту висловлювань
англійською мовою.

Розчарування (фруст
ра

ція)

Після першого захопл
ення уроками англійс
ької мови деякі
малі діти, а особливо
– хлопчики, починают
ь відчувати
розчарування (так зв
ану «фрустрацію»)
з причини того,
що вони не спроможн
і висловлювати англійс
ькою свої
думки. Розчарування
інших спричинено ти
м, що вони
бажають розмовляти
англійською так само
швидко, як
вони розмовляють рід
ною мовою. Подола
ти фрустрацію
можна запропонував
ши дітям фрази, що
демонструють
результати діяльност
і, наприклад “I can co
unt to 12 in
English” («Я вмію ра
хувати до 12 англійськ
ою») або дуже
прості вірші, які скла
даються із усталених
шаблонних фраз.

Помилки
Дітям не слід казати
, що вони припусти
лися помилки,
оскільки будь-яке ви
правлення помилок
негайно
призводить до втра
ти мотивації щодо
подальшого
вивчення мови. По
милки є невід’ємною
частиною
процесу відпрацюв
ання правил англійс
ької граматики
або правильної вимо
ви. Так, скоро “I go
ed”
перетвориться на “w
ent”, якщо дитина
чує, як доросла
людина повторює
у відповідь “yes, yo
u went”; якщо
ж доросла людина
чує від дитини “zee
bus”, то має
повторити у відповід
ь “the bus”.

Гендерні особливост
і

Мозок хлопчиків ро
звивається не так як
у дівчат
і це впливає на те,
як хлопчики опанов
ують та
використовують мо
ву. Інколи робота у
змішаних
навчальних групах
обмежує можливос
ті хлопчиків,
які засмучуються ти
м, що дівчата мают
ь природну
схильність більш шв
идко опановувати мо
ву. Для того,
щоб повністю розк
рити потенційні здібн
ості хлопчиків,
до них треба застос
овувати дещо іншу
методику
вивчення мови, а їхн
і досягнення у навч
анні не слід
порівнювати із дося
гненнями дівчат.
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ня
Середовище для вивчен
мови
ьку мову,

е опанувати англійс
Малим дітям складніш
вищем
ені належним середо
якщо вони не забезпеч
их з використанням
та підтримкою доросл
«батьківської мови»).
вати себе в безпеці
Малі діти повинні почу
ує певна реальна
і усвідомлювати, що існ
ння англійської мови
необхідність використа
ні
сті мають бути пов’яза
Види навчальної діяльно
,
всякденною діяльністю
із певною корисною по
а
млені, наприклад можн
з якою діти вже ознайо
стровану англійську
разом роздивлятись ілю
ю,
вірші англійською мово
книжку, декламувати
ьки»).
перекусити «по-англійс
ід проводити мовою
Навчальну діяльність сл
жувати їх коментарями
дорослих та супровод
з
бувається, і діалогами
стосовного того, що від
ської мови».
використанням «батьків
,
мають бути веселими
Уроки англійської мови
х,
ма
те
і
х
ття
ня
еними на по
цікавими та зосередж
м
ки
Та
ю.
во
рідною мо
які діти вже розуміють
одночасно дві речі:
ь
ют
чином діти не вивча
ву, а просто вивчають
нове поняття та нову мо
ни
овляючи про те, що во
англійську мову, розм
вже знають.
, де це можливо, має
Навчальна діяльність там
и,
нкретними предметам
супроводжуватися ко
є
щу
ви
під
і
ню
мін
зу
яє ро
оскільки наочність спри
дітей у навчальному
загальну зацікавленість
процесі.
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Читання

, як
ати своєю рідною мовою
Діти, які вже навчилися чит
ни
Во
.
ою
ськ
читати англій
правило прагнуть навчитися
ва своєї рідної мови для
сло
ти
ува
вже знають як декод
и
ст, і, якщо їм не допомагат
того, щоб зрозуміти тек
вати
ову
тос
зас
ть
ва, вони можу
декодувати англійські сло
до
е
ед
изв
пр
що
рідної мови,
набуті вміння декодування
.
цевим акцентом
читання англійською з міс
емний
кодувати англійський пис
Перед тим, як почати де
ого
назви 26 літер англійськ
текст, дітям слід вивчити
ьки
кіл
Ос
и).
(фонем
алфавіту та основні звуки
ми
ер та принаймні 44 фоне
літ
26
є
ма
англійська мова
ей
діт
ння
ле
ом
най
оз
варіанті),
(у своєму нормативному
сти
ків (фонем) краще відкла
з рештою допоміжних зву
досвіду
діти набудуть більшого
до того моменту, коли
анні.
в усному мовленні та чит
і англійського тексту
Початкові кроки у читанн
и
, якщо діти вже опанувал
проходять досить легко
ей
ються читати. Багато діт
мову, якою вони намага
вони
ською самостійно, якщо
навчаються читати англій
и
ним
ювали над ілюстрова
разом із дорослими прац
и
вон
ші, оскільки таким чином
книжками або вчили вір
ній
’ятали мову в її графіч
скоріш за все вже запам
ь, є
діти вже вивчили напам’ят
формі. Читання того, що
ьки
кіл
ос
яху навчання читання,
важливим кроком на шл
я
інн
вм
сть самим відпрацювати
це надає дітям можливі
їй
сво
в
Як тільки діти створили
декодувати прості слова.
ти,
які вони можуть прочита
свідомості «банк» слів,
про
впевненість, що свідчить
вони починають почувати
мів.
ийо
пр
складних навчальних
їхню готовність до більш
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Батьківська
підтримка

Діти мають
відчувати,
що вони р
Їх треба п
облять усп
остійно за
іхи у навча
о
х
очувати та
нні.
оскільки від
хвалити за
чуття успіх
гарні резу
у
с
п
р
льтати,
ияє мотива
можливос
ті для ство
ції до навч
рення тако
ання. Чудо
такий спос
ї мотивації
ві
іб допома
мають бать
гають дітя
к
и
батьки вол
,
я
м
к
і
н
у
а
вчатися, на
одіють лиш
віть якщо с
е базовою
англійську
а
м
і
англійсько
мову разо
ю та вивча
м із своїми
ю
ть
д
іт
ьми.
Шляхом с
пільних із д
іт
ь
м
и
зусиль бать
зробити ви
ки можуть
вчення англ
не тільки
ійської мо
також поз
в
и
ч
а
с
итивно впл
ткою житт
и
я
н
родини, ал
у
ти
на ставлен
культур ін
е
ня дітей до
ших народ
ів
в
и
. Сьогодн
в
ч
е
н
н
те, що біл
я
мов та
і загальнов
ьшість із п
ідомою є те
оглядів лю
8-9 років.
за про
дини на жи
ття форму
ється у віц
і
Більше інф
ормації мо
ж
на отримати
www.british
за адресою
council.org
: 			
/parents
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