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Навчально-методичне забезпечення
освітнього процесу учнів 3-го класу
«Нової української школи»
У п оч ат к о в і й ш к ол і ва ж л и во
зацікавити учнів вивченням іноземної мови, викликати в них позитивне ставлення до предмета,
вмотивувати необхідність володіння
іноземною мовою як засобом міжкультурного спілкування. Зміст навчання добирається відповідно до
психофізіологічних особливостей
учнів молодшого шкільного віку.
У 8-9 років дитячий організм продовжує швидко рости й розвиватися. Відбувається скостеніння кісток
зап’ястя, розвиваються м’язи кистей
рук, посилено формується дрібна
моторика. Триває дозрівання лобних зон кори головного мозку та мозолистого тіла, через що рухи дітей
стають чіткішими, стабільнішими,
вони можуть контролювати темп,
швидкість і якість рухів. Психологи
відзначають, що з восьми років починається найважливіший етап психоемоційного розвитку дітей, коли
формується їх власний світогляд,
ставлення до життя, навколишнього
світу. Вони вже адаптувалися в школі, звикли до шкільних навантажень,
навчилися знаходити спільну мову з
учителем і однолітками. Як і раніше,
їм усе цікаво, і вони вже вміють здобувати необхідні знання.
Діти займають певне положення серед однолітків, продовжують
відточувати свої соціальні навички, мають своє коло спілкування,
яке дуже впливає на формування дитячого світогляду. Емоційна
прив’язаність до батьків зменшується, з’являються авторитети серед
однолітків і друзів старшого віку, чий
вплив навіть стає більш значущім,
ніж батьківський. Діти спокійні й
уважні на уроках. Добре виконують
стандартні завдання, вміють діяти за зразком. Через завершення
спеціалізації лівої півкулі, що відповідає за раціональне мислення,
у дітей пробуджується здатність до
логічного й абстрактного мислення;
швидко формуються умовні рефлекси; навички міцні і стійкі до зовнішнього гальмування. Дещо уповільнюється розвиток уяви і творчих
здібностей.
Щоб запобігти пригніченню лівою півкулею діяльності правої,
варто постійно стимулювати в учнів
креативність, включати у навчаль-

ний процес творчі завдання. У дитини сильніше починає виявлятися
почуття обов'язку і прагнення до
різних досягнень. У неї вже добре
розвинена комунікативність. Вона
ставить перед собою і намагається
розв'язувати реальні задачі, її фантазія та ігри спрямовані на активне
засвоєння предметних дій. Діти
цього віку дуже імпульсивні й нестримані, ще не можуть і не вміють
самостійно переборювати навіть
незначні, на наш погляд, труднощі,
які виникають під час навчання в
школі. Тому в цьому віці виховання
особистості дитини полягає в тому,
щоб систематично вчити дітей самостійності більш високого рівня.
Але робити це треба ніби поволі,
просто підштовхувати дитину до
потрібних дій. При цьому враховувати, що обсяг поставленого перед
нею завдання не повинен бути дуже
великим, інакше дитина просто відмовиться його виконувати взагалі.
У 3 класі дитина звикає до перебування в школі, а тому цей чинник
втрачає безпосередню емоційну
привабливість. Саме тому мотив до
іншомовної діяльності варто підкріпити інтересом до змісту навчання,
нових форм роботи.
Національний стандарт початкової школи та нові програми з
іншомовної галузі націлюють на
удосконалення рівня володіння іноземною мовою, базуючись на вже
досягнутому у 2 класі рівні pre-A1
у напрямі наступного рівня А1. Дескриптори рівня А1 чітко визначені
програмою відповідно до кожного
виду мовленнєвої діяльності та
узгоджені із загальноєвропейськими
рекомендаціями з мовної освіти.
Досягнення цього рівня передбачає, що по завершенню початкової
школи учень:
• Розуміє та використовує знайомі щоденні вирази та найбазовіші
фрази, що спрямовані на задоволення конкретних потреб.
• М оже представити себе та
інших та може задавати питання
щодо особистих деталей та відповідати на них. Наприклад, про місце
проживання, знайомих та про речі,
що він/вона має.
• Може взаємодіяти найпростішим способом, якщо інша людина

говорить повільно та чітко і готова
допомогти.
У 3 - м у к л а с і п р од о вж у є т ь с я
імпліцитне вивчення граматичних
явищ у контексті дитячих комунікацій, широке використання ритміко-пісенного та ігрового матеріалу,
який допомагає не лише закріплювати мовленнєвий матеріал, але й
створювати позитивний настрій на
уроках.
Комунікативно-ігрова методика
вивчення іноземних мов, створення
траєкторії особистого успіху учня,
формування вміння позитивно взаємодіяти в групі/класі є ключовими
компонентами побудови освітнього
процесу у 3 класі. Основна ідея
освітнього процесу на цьому етапі
полягає у створенні ефективної
програми мотивац і ї мол одш ого
школяра до вивчення іноземних мов
та забезпечення оптимального розвитку кожного учня на основі педагогічної підтримки його особистості
в умовах спеціально організованої
іншомовної навчальної діяльності.
Формування умінь позитивної
взаємодії – важливий елемент навчання, який знаходить втілення в
серії завдань НМК, що націлюють
молодшого школяра на співпрацю з
однокласниками під час виконання
їх у парах і групах. Технологія співробітництва впливає на розвиток
мотиваційного складника у структурі
іншомовної навчальної діяльності і
спонукає учнів до пошуків конструктивної моделі взаємодії в процесі
спільного розв’язання завдань.
Спілкування учнів відбувається
відповідно до сфер, визначених
програмою. Система вправ і завдань для засвоєння навчального
матеріалу представлена у підручниках та робочих зошитах, які за
змістом і структурно пов’язані між
собою, та передбачають інтегровану навчальну діяльність, включно з
аудіосупроводом та інтерактивними
електронними додатками.
Відповідно до методичних засад комунікативно орієнтованого
навчання, лексичні одиниці і граматичні структури вивчаються і
відпрацьовуються не відокремлено,
а в контексті комунікативних ситуацій. Новий мовний і мовленнєвий
матеріал у 3 класі вводиться за
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принципом «снігової грудки», відображаючи так званий building-up
approach – підхід, що дає змогу
будувати нове на вже засвоєному
учнями матеріалі. Навчально-методичне забезпечення націлює на подальший розвиток первинних мовних знань та мовленнєвих умінь,
навчаючи комбінувати засвоєний
раніше матеріал з новим.
У мовному плані в НМК для 3
класу запропоновано більший обсяг
матеріалу для усвідомлення учнями
звукового складу слів англійської
мови.
Мовленнєвий матеріал представлений мовленнєвими зразками
від речення до текстів діалогічного
і монологічного характеру, які є водночас зразком для відтворення та
схемою для побудови власного діалогу і складання власної розповіді.
Важливу роль в НМК для 3-го
к ласу продовж ують відігравати
сценки, які допомагають учням націлитися на відтворення емоційно
забарвлених діалогів та полілогів.
Драматизації дають можливість
залучити до активної діяльності найсором’язливіших, «тихих»
учнів. Використання мотиву гри в
актора не лише стимулює школяра
до вивчення мови, а й допомагає
йому долати психологічний бар’єр,
виробляти уміння спілкуватися у
колективі ровесників.
У підручнику для 3 класу в сфері
особливої уваги залишається навчання учнів читання іноземною
мовою, у зв’язку з чим збільшено
обсяг завдань для читання. Оскільки саме читаючи, учні ознайомлюються з матеріалом, що стає
базовим для розвитку подальшого
усного мовлення. Для розвитку
уміння читати вголос пропонуються
вправи, що удосконалюють навички
й уміння:
• швидко і точно встановлювати
графемно-фонемні відповідності;
• правильно озвучувати графічний образ слова і зіставляти його зі
значенням;
• читати по синтагмах,
об’єднуючи слова у смислові групи.
Під час розвитку вміння читати
про себе метою є навчити розуміти
зміст нескладних текстів, викорис-

товуючи зокрема і мовну здогадку.
При цьому учням пропонуються завдання відреагувати на зміст тексту
невербально (наприклад, вибрати з
кількох речень ті, що відповідають
змісту тексту) або вербально (наприклад, відповісти на загальні та
спеціальні запитання).
Щодо письма, то в 3 класі учні
продовжують вчитися правильно
писати слова, словосполучення, а
також нескладні речення. Цьому
сприятиме виконання вправ і завдань із робочого зошита, зокрема
кросвордів, шарад і інших завдань
н а вч а л ь н о - і г р о в о го х а р а к т е р у.
Комплект для 3 класу одночасно
ознайомлює учнів із комунікативнофункціональним блоком письмової
діяльності, а саме з написанням
елементарного запрошення, поздоровлення, листа, записки, повідомлення.
Послідовний системний розвиток усіх складників комунікативної
компетентності неможливий без
формування в учнів мотивації до
с п і л к у ва н н я і н озе м н о ю м о во ю .
Створення психологічних і дидактичних умов для розвитку в школярів бажання вивчати іноземну мову
є особливо важливим на етапі молодшого шкільного віку. Тому слід
сприяти виникненню в молодших
школярів потреби мати друзів у різних куточках світу й ознайомлювати
з їхнім життям.
Водночас важливим, з точки
зору соціокультурного розвитку
учнів, є вивчення ними соціокультурного портрета країни – носія
мови, розвиток уміння описувати
і н озе мною мовою реалі ї життя
власної країни, формування уявлень про загальнолюдські цінності. Тому на сторінках підручника
пропонується порівняти звичаї, за
якими відзначають свята у країнах
виучуваної мови, із тими, які побутують в Україні. Наявність матеріалу для екстралігвістичної діяльності
сприяє розвитку у дітей уявлення
про навколишній світ і допомагає
ознайомити їх з елементами культури міжнаціонального спілкування.
Мікродіалог культур у підручнику для 3 класу відбувається через
особисті стосунки персонажів під-

ручника, через їхній обмін повідомленнями та інші види спілкування.
Ознайомлюючись із подіями в житті
один одного, почуттями і враженнями, а також ставленням до різних
явищ, учні дізнаються про елементи
реалій життя в різних країнах.
Крім навчальних текстів і тренувальних вправ, у навчальному
комплекті вміщено достатню кількість творчих та прикладних розвивальних завдань для використання
у навчально-ігровій діяльності третьокласників, для долучення їх до
власного мовного портфеля.
Технологія учнівського мовного портфеля дозволяє заохочувати
третьокласників добирати власні
найкращі роботи і презентувати
власні успіхи іншим. Поступово
заповнюючи його сторінки, третьокласник вчиться осягати багатокультурність і багатомовність оточуючого світу, розмаїття іноземних мов,
відчуття себе громадянином власної країни, а також роздумувати над
важливістю вивчення іноземних мов
для задоволення особистих інтересів і потреб, зокрема, для здійснення комунікації з ровесниками з
інших країн. За допомогою мовного
портфеля відбувається первинне
усвідомлення процесу навчання
іноземної мови та самоусвідомлення у ньому. З допомогою вчителя
третьокласник вчиться проєктувати
власні цілі, спостерігати за власними діями та успіхами, презентувати
власні роботи та формувати первинні демонстраційні уміння. Так
відбувається становлення метакогнітивної діяльності, від подальшого
розвитку якої залежить формування
умінь самостійної роботи в іншомовном у навчанні, впевненість
у власних діях, уміння ставити і
досягати власні цілі на наступних
етапах. Самоусвідомлення і самоспостереження є першим кроком до
формування первинних умінь самооцінювання в подальших класах,
відправним пунктом траєкторії, націленої на розвиток учнівської автономії на старшому етапі середньої
школи, що є необхідним умінням та
умовою для успішного навчання її
випускників у майбутньому.

