ВСТУП
Шановні вчителі та батьки! Цей авторський курс створений
для тих дітей, які роблять перші кроки в освоєнні англійської
мови, а також для їх батьків і, звісно, для вчителів, які зіткнулися
на початковому рівні з проблемою, як доступно та в ігровій формі
навчити дітей правильно вимовляти звуки та читати англійською.
Хочу з вами поділитися досвідом: за 15 років роботи саме дітлахи
надихали мене і допомагали у створенні цієї програми, адже
саме вони і є кінцевими споживачами, а отже, і найкращими
експертами, думку яких я високо ціную.
Ця програма є комплексом, який охоплює алфавіт, прописи літер, вимову звуків, транскрипцію, основні правила читання.
Увесь матеріал подається в цікавій ігровій формі, з використанням мультимедійних засобів, таких як анімаційні відеоролики
з музичним супроводом та аутентичною вимовою носія мови, що
допомагають дитині швидко і без зайвих зусиль засвоїти весь необхідний матеріал.
Програма складається з 23 основних та 3 підсумкових уроків,
які узагальнюють весь пройдений матеріал. Усі уроки дублюються анімаційними відеороликами з музичним супроводом та аутентичним озвучуванням. Щоб не обтяжувати дітей сприйняттям матеріалу, більш детальна додаткова інформація щодо вимови буде
надаватися окремо для вчителів та батьків. Вони, у свою чергу,
можуть використовувати її додатково в разі необхідності на уроці
або вдома.
Уроки цього курсу необов’язково мають збігатися з кількістю
уроків у класі, учитель може варіювати, об’єднувати їх або, навпаки, розділяти, в залежності від складності та ступеня засвоєння
учнями матеріалу .
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УРОК 1
АНГЛІЙСЬКИЙ АЛФАВІТ.
ЗАГАЛЬНЕ ОЗНАЙОМЛЕННЯ
Літери Аа — Gg
Подача англійського алфавіту починається з відео (Відео 1),
де дітям пропонується прослухати, подивитися і повторити всі
літери абетки, як загальне ознайомлення. На цьому етапі немає
необхідності запам’ятовувати всі букви. Дайте учням можливість
подивитися відео, ознайомитися з алфавітом, заохочуйте їх
повторювати під музику літери, співаючи разом із ними. А ще
можна поділити клас на команди і запропонувати позмагатися,
хто краще зможе повторити букви.
Другим етапом буде, безпосередньо, вивчення літер Aa — Gg.
Для цього спочатку пропонується переглянути Відео 2, яке складається з двох ідентичних частин, що повторюються. Першу частину діти уважно слухають, запам’ятовуючи назви літер та їх вигляд.
Друга частина призначена для того, щоб учитель не витрачав часу
на налаштування повтору відео. Тут учням пропонується проказувати або проспівувати літери, які з’являються на екрані. Після
ознайомлення за допомогою відео, вчитель на дошці пише літери
Aa — Gg, показуює, як правильно і в якому порядку це робити,
а діти переписують у прописи на сторінці 6, наклеюючи відповідні картинки для кожної літери (звіряються з малюнками на сторінках 4–5). Немає необхідності прописувати всі літери на уроці.
Учитель ретельно перевіряє правильність пропису літер Аа — Gg
(обов’язково маленької і великої), а решту задає дописати вдома,
впевнившись, що діти правильно пишуть ці літери. Далі пропонується виконати вправи 2 та 3 на сторінці 7, де учні з’єднують
велику та маленьку літери, розфарбовують відповідні малюнки,
а також вписують пропущену букву. Для кращого запам’ятовування алфавіту пропонується така гра: на окремих картках написати
літери (велику і маленьку). Картки викладаються на стіл. Учитель
називає в будь-якому порядку літеру, діти по черзі мають знайти
відповідну букву, повторити її і перевернути картку написаним донизу. Коли всі картки перевернуті донизу, починається друга час
тина гри: ретельно перемішавши всі картки, діти беруть будь-яку
2

картку, перевертають її догори написаним і вже самостійно називають цю літеру. Таким чином, учні у першій частині гри навчаються ідентифікувати назву літери з її графічним позначенням, а у
другій частині, навпаки, дивлячись на графічне позначення літери,
називають її. Цю гру можна варіювати в залежності від кількості
дітей та ситуації. Можна запропонувати їм позбирати гриби, ягоди чи квіти, роль яких будуть виконувати картки: ви називаєте літеру, а діти по черзі шукають цей грибочок-карточку в лісі-класі,
піднімають, називають, кладуть у кошик і займають місце в черзі
(«паровозик»). Можна ловити рибу в річці, літати в космос за зірками (де рибки та зірочки — це наші картки). Варіантів безліч, але,
однозначно, учні саме в такій ігровій формі запам’ятають літери
швидко і без зайвих зусиль, адже вони не навчаються, вони грають! А гра — це природний стан дитини, коли вона набагато краще
сприймає і засвоює будь-яку інформацію. Запропонуйте батькам
вдома закріпити пройдений матеріал в ігровій формі.
ДО М А Ш Н Є ЗА ВД А Н Н Я :
1. Дивитися Відео 2.
2. Дописати літери на сторінці 6.
3. Грати в картки з алфавітом (літери Aa — Gg).

УРОК 2
Літери Hh — Nn
Так само проводиться урок для вивчення літер Hh — Nn, використовується Відео 3, прописи для цих букв на сторінці 8 та
відповідні вправи на закріплення 2 та 3 на сторінці 9.
ДО М А Ш Н Є ЗА ВД А Н Н Я :
1. Дивитися Відео 3.
2. Дописати літери на сторінці 8.
3. Грати у картки з алфавітом (літери Hh — Nn).
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УРОК 3
Літери Oo — Tt
У такій самій формі проводиться урок для наступних літер
Oo — Tt, використовується Відео 4, прописи для цих букв на сторінці 10 та відповідні вправи на закріплення 2 та 3 на сторінці 11.
ДО М А Ш Н Є ЗА ВД А Н Н Я :
1. Дивитися Відео 4.

2. Дописати літери на сторінці 10.

3. Грати у картки з алфавітом (літери Oo — Tt)

УРОК 4
Літери Uu — Zz
У такій самій формі проводиться урок для наступних літер
Uu — Zz, використовується Відео 5, прописи для цих букв на сторінці 12 та відповідні вправи на закріплення 2 та 3 на сторінці 13.
ДО М А Ш Н Є ЗА ВД А Н Н Я :
1. Дивитися Відео 5.

2. Дописати літери на сторінці 12.

3. Грати у картки з алфавітом (літери Uu — Zz).

УРОК 5
ЛІТЕРИ ТА ЗВУКИ.
ГОЛОСНІ ТА ПРИГОЛОСНІ ЗВУКИ
Ця тема може іти на випередження програми з української
мови, але вона необхідна для розуміння дитиною тем, пов’язаних
з вимовою звуків та для вивчення правил читання. Подача цього
матеріалу дуже проста. Те, що ми бачимо і можемо написати —
називається літерою, а те, що ми чуємо та вимовляємо — це і є
звук. Пограйте з учнями: по черзі пишіть на дошці літеру, а потім
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вимовляйте її. Нехай вони кажуть, у якому випадку літера, у якому — звук. Наступний етап — це розподіл звуків на голосні та приголосні. Цю тему доцільніше пояснити за допомогою малюнка.
Запропонуйте дітям намалювати спочатку дівчинку (достатньо
обличчя), ротик у неї обов’язково має бути відкритим (це нам пізніше знадобиться у поясненні відкритого і закритого складів).
Поясніть, що голосні звуки ми співаємо голосом, саме тому вони
і називаються голосними, їх 5 — а, і, о, u, e. Підпишіть їх під малюнком з дівчинкою, яка ніби їх співає, відкривши ротика.
Поруч малюємо ще один малюнок — обличчя хлопчика, і ротик у нього закритий.

Малюнок 1. Голосні

Малюнок 2. Приголосні

Поясніть, що ті звуки, які ми не можемо проспівати голосом
(b, d, t…), називаються приголосними. Літери на позначення голосних звуків діти мають вивчити напам’ять. Обов’язково перевірте
знання наступного уроку . Діти по черзі виходять до дошки і записують букви. Другий крок — це вправа 1 на сторінці 15, запропонуйте учням відправитись у космічну подорож та розфарбувати
планети з голосними звуками червоним олівцем, а планети з приголосними звуками — синім.
ДО М А Ш Н Є ЗА ВД А Н Н Я :
1. Знати різницю між літерою та звуком.
2. Знати, які є звуки (голосні та приголосні).
3. Вивчити напам’ять літери на позначення голосних звуків.
(сторінка 14 Урок 5).
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УРОК 6
СКЛАДИ.
ВІДКРИТИЙ ТА ЗАКРИТИЙ СКЛАДИ
Цей урок можна об’єднати з попереднім, так як теми дуже
легкі, і діти, як правило, швидко засвоюють попередній матеріал
з голосними та приголосними звуками. Отже, далі вчитель ознайомлює дітей з поняттям склад. І зробити це краще за допомогою
зрозумілої ситуації для дитини, наприклад, чашки, склянки або
тарілки. Запитайте у дітей, чи хтось із них коли-небудь розбивав
склянку чи чашку? Що відбувається з чашкою? Була одна велика, а розбилась на багато маленьких шматочків. Так само і слова
можуть поділятися на маленькі частинки — склади. Візьміть для
прикладу українські слова ма-ма, ма-ши-на, ве-ло-си-пед. Попросіть дітей плескати в долоні стільки, скільки має складів слово мама (попередньо пояснивши, що в кожному складі має бути
один голосний). Діти плескають двічі — ма-ма. Потім попросіть
їх підвестися і запропонуйте їм підстрибнути і плеснути двічі, вимовляючи два склади ма-ма. Ця зміна діяльності, коли можна задіяти і фізичні вправи, допоможе у засвоєнні матеріалу та покращить загальну атмосферу на уроці. Те ж саме повторіть зі словами
ма-ши-на та ве-ло-си-пед. З’ясувавши, що таке склад, візьміть
малюнки дітей з попереднього уроку (малюнки 1, 2) і поясніть,
що коли в кінці складу стоїть голосний, то склад називається відкритим (проведіть асоціацію з відкритим ротиком у дівчинки).
А якщо в кінці — приголосний, то склад називається закритим
(так само, як і ротик у хлопчика, бо приголосні не можна про
співати, отже, ротик закритий). Далі запропонуйте подивитися
Відео 6, де є інтерактивна складова, і дітям пропонується завдання самостійно вирішити, який це склад — відкритий або закритий.
І лише після цього запропонуйте виконати вправу 2 на сторінці 16. Для того, щоб урізноманітнити діяльність, пограйте у «паровозик» — напишіть на картках слова з відкритим та закритим
складами, учні підходять до вчителя, беруть картку і називають
тип складу, стаючи потім у кінець «паровозика» по черзі. Якщо
відповідь правильна, учень забирає картку собі, якщо помиляється, картка залишається у вчителя. Таким чином, всі учні по
колу рухаються, одночасно навчаючись та граючись. Цей вид
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діяльності завжди подобається дітям, адже в цьому віці їм важко
просто сидіти на уроці, а поєднання рухливих ігор із закріпленням
матеріалу є дуже ефективним.
ДО М А Ш Н Є ЗА ВД А Н Н Я :
1. Дивитися Відео 6.
2. Знати, що таке склад.
3. Знати, який склад називається відкритим, а який — закритим (сторінка 16 Урок 6).

УРОК 7
ТРАНСКРИПЦІЯ ГОЛОСНИХ
Почніть пояснення з терміну транскрипції. Поясніть, що транскрипція — це вимова слів, тобто те, як слово вимовляється або
звучить. На письмі для позначення правильної вимови слів використовуються певні знаки, символи, які ми будемо називати транс
крипцією, і ці значки у нас будуть жити в будиночках — скісних
рисочках. Деякі з них будуть нагадувати схожі звуки в українській
мові, деякі будуть зовсім незнайомими, але ми обов’язково з усіма
ними познайомимось і навчимось правильно їх вимовляти. На цьому занятті подаються 18 звуків: 11 монофтонгів та 7 дифтонгів. До
того, як діти продивляться Відео 7, учителю доцільніше пояснити
окремо кожний звук і розпочати з того, що англійська мова — це
мова посмішки. Англійці ніби постійно посміхаються, тому, щоб
правильно вимовляти англійські звуки, запропонуйте дітям посміхнутися один одному, а також попросіть заздалегідь принести
на урок люстерко, яке обов’язково знадобиться і наступного уроку. Опис вимови кожного звука поданий у стислій та лаконічній
формі на сторінках 17–18. Пояснюючи матеріал, будь ласка, перевіряйте, чи правильно діти вимовляють, виправляйте в разі необхідності, використовуйте цікаві прийоми та допомагайте дітям
з асоціаціями.
Наприклад:
1. Звук /æ/ схожий на метелика. Щоб вимовити цей звук,
уявіть, що він вилітає з ротика, ніби метелик, отже, треба широко
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відкрити ротик (є гарний прийом пояснення — ніби ти кусаєш велике яблучко) і вимовити звук.
Увага! В аутентичній вимові цей звук щось середнє між а та е,
і дітям іноді важко зрозуміти, що все ж таки вимовляти — а чи е?
Є простий прийом: ми вимовляємо дуже коротко е і широко відкриваємо ротик. Це завжди зрозуміло для дитини і навіть ві
зуально цей звук схожий ніби на два е (закриваємо пальчиком
ліву половинку звука /æ/ — бачимо е вверх головою, закриваємо
праву половинку звука /æ/ — отримуємо теж е лише донизу головою, отже, це і є е, але вимовляємо його коротко і широко відривши ротика).
2. Короткий звук /ʌ/ візуально схожий на друковану А лише
без середньої палички.
3. Для звуків /i:/ та /ı/ відкриваємо ротика так, ніби ми збираємося почистити зубки, тощо.
Після пояснення й опрацювання кожного звука, запропонуйте
дітям переглянути Відео 7, контролюючи їх вимову при повторенні звуків під музику. Всі звуки зі сторінок 17–18 доцільно записати в робочий зошит, а потім для закріплення та кращого запам’ятовування перегляньте Відео 7а та запропонуйте пограти в гру
з картками (як для алфавіту). Тепер на картках пишемо не літери
алфавіту, а звуки, і граємо за тими ж правилами, що й при вивченні алфавіту.
ДО М А Ш Н Є ЗА ВД А Н Н Я :
1. Дивитися Відео 7 та 7а і повторювати голосні звуки.
2. Грати в картки з голосними звуками (сторінки 17‒18
Урок 7).
У результаті всіх вправ учні мають чітко ідентифікувати звук
з його графічним зображенням.
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УРОК 8
ТРАНСКРИПЦІЯ ПРИГОЛОСНИХ
Урок починаємо з перевірки домашнього завдання (гра «паровозик» у карточки з голосними звуками). Якщо діти засвоїли голосні звуки, переходимо до вивчення приголосних.
Починаємо з повторення того, що звуки поділяються на голосні та приголосні. На цьому занятті ми розглянемо основні приголосні звуки. Учитель пояснює вимову звуків зі сторінок 19–20,
звертаючи увагу на те, що деякі з них схожі на відповідні українські звуки, наприклад, /b/, /f/, /m/, /s/, /z/, а деякі суттєво відрізняються, незважаючи на схожість. Обов’язково поясніть учням
вимову звуків з придихом: перший варіант — беремо аркуш па
перу і, вимовляючи звук, змушуємо папірець відхилятися, другий
варіант — підносимо долоню до ротика і вимовляємо звук таким
чином, щоб відчувати тепле повітря на її поверхні. Обов’язково
поясніть учням, що при вимові деяких звуків необхідно кінчик
язичка ставити на горбик за верхніми зубами (це доречно показувати за допомогою спеціальної логопедичної іграшки, наприклад,
ось такого дракончика:

Познайомте дітей з дракончиком, одягніть його на руку та покажіть, де в нього є зубки, язичок, і куди саме треба ставити язичок при вимові цих звуків (див. малюнок).
Для вимови звука /h/ нагадайте, як ми дмухаємо на замерзле
віконце, або коли ми змерзли взимку і дмухаємо на руки, щоб
зігрітися.
Ці асоціації допоможуть дітям швидко і правильно засвоїти
вимову приголосних звуків. Не забувайте нагадувати дітям користуватися люстерками. Після ретельного опрацювання кожного приголосного звука запропонуйте учням подивитися Відео 8
та 8а і повторити вимову приголосних звуків під музику. Так само
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як і у випадку з голосними звуками, пограйте з картками у «паро
возик».
Мета: вміти правильно ідентифікувати звук з його графічним
позначенням. У разі необхідності, повторіть вимову звуків, які викликали труднощі в дітей.
ДО М А Ш Н Є ЗА ВД А Н Н Я :
1. Дивитися Відео 8 та 8а й повторювати приголосні звуки.
2. Грати у картки з приголосними звуками (сторінки 19‒20
Урок 8).

УРОК 9
ЧИТАННЯ ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ
Урок починаємо з перевірки домашнього завдання (гра «паровозик» у картки з приголосними звуками). Якщо діти їх засвоїли,
переходимо до читання літер, що позначають приголосні звуки.
Треба зауважити, що на цьому етапі ми візьмемо лише основні літери, решту — опрацюємо пізніше.
На цьому занятті діти навчаються співвідносити літери, що
позначають приголосні звуки, з їх звучанням у словах. Вимову
всіх звуків, які будуть задіяні на цьому занятті, діти вже вивчили,
отже, учитель пропонує переглянути Відео 9 та повторювати під
музику. Учитель контролює вимову і, в разі необхідності, допомагає (придих, язик на альвеоли, тощо). Перегляд відео можна повторити в разі необхідності.
ДО М А Ш Н Є ЗА ВД А Н Н Я :
1. Дивитися Відео 9.
2. Вміти читати літери зі сторінки 21 Урок 9.
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У Р О К 10
ЧИТАННЯ ЛІТЕРИ

а

Урок починаємо з перевірки домашнього завдання. Учитель
пропонує учням пограти у «паровозик», де на картках літери зі
сторінки 21. Якщо учні засвоїли читання цих літер, переходимо до
читання літери а.
Цей урок є чи не найголовнішим, адже саме зараз діти зможуть прочитати перші слова, тому доцільно почати урок з повторення, а саме з Відео 6 (відкритий та закритий склади), та звуків
/æ/ та /еı/. Повторіть вимову цих двох звуків, а потім поясніть,
що літера а може вимовлятися як /æ/ або /еı/ в залежності від
того, у якому складі вона стоїть. Запропонуйте уважно розглянути
вправу 1 сторінка 22, наклеїти наліпку та подивитися інтерактивне Відео 10, де у першій частині учням пояснюється, як вимовляється літера а у відкритому та закритому складах, а в другій інтерактивній частині під музичний супровід, але вже без озвучування
носієм мови, пропонується самостійно вимовляти звуки та поєднувати їх в слова. При необхідності, Відео 10 повторіть. Наступним етапом буде закріплення матеріалу в письмовому вигляді,
а саме вправа 2 сторінка 22. Попросіть підготувати синю та червону ручки та запишіть на дошці приклад зі словом name. Запропонуйте дітям пограти в морський бій. Кожна літера у слові — це
піратський корабель, який треба знищити (перекреслити літери
у слові та перенести відповідні звуки в транскрипцію). Звертаємо увагу на те, що приголосні, виділені чорним кольором, переносяться в транскрипцію без змін, а голосну а, виділену червоним
кольором, ми замінюємо на /æ/ або /еı/ відповідно до типу складу. Ось так:

name /neım/

Діти переписують у зошити та читають по черзі.
Обов’язково поясніть, що кінцева літера е не вимовляється
(на занятті діти запропонували назвати її піратським ватажком та
посадити його за ґрати — замалювати цю літеру та не переносити
її у транскрипцію).
Так само запишіть на дошці й слово map.

map

/mæp/
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Діти переписують у зошити і читають по черзі. А далі запропонуйте дітям по черзі виходити до дошки та записувати слова
у транскрипції з вправи 2 сторінка 22, а потім обов’язково їх читати (слідкуйте за правильною вимовою звуків).
Хочу зазначити, що на перших заняттях з написання транс
крипції краще не поспішати і ґрунтовно засвоїти спочатку те, як
писати транскрипцію для відкритого складу, і лише потім переходити до закритого. Процес засвоєння в дітей проходить по-різному: хтось швидше розуміє, комусь потрібно приділити більше
уваги та часу, тому не поспішайте, як тільки учні зрозуміють схему написання транскрипції, вони будуть вільно використовувати
її для всіх подальших літер. Тому необхідно на цьому етапі спокійно, в ігровій формі, пояснювати учням матеріал. Можливо,
у когось виникне питання: навіщо писати транскрипцію, ми ж
вчимося читати? Але, як показала багаторічна практика роботи
з маленькими учнями, якщо дитина зможе правильно і свідомо
написати слово у транскрипції, то тим більше вона зможе прочитати це слово, а написання доводить до автоматизму весь процес
розуміння, як саме читати ті чи інші букви у слові. Щоразу, коли,
дитина пише слово в транскрипції, вона ніби сама собі пояснює,
чому саме так це треба читати. А коли учневі все зрозуміло, то і результат буде відповідним.
ДО М А Ш Н Є ЗА ВД А Н Н Я :
1. Дивитися Відео 10.
2. Дописати слова у транскрипції вправа 2 сторінка 22 та вмі
ти їх правильно читати.
3. Вирізати картки зі словами на літеру а та вміти читати всі
слова на цих картках.

У Р О К 11
ЧИТАННЯ ЛІТЕРИ о
ТА БУКВОСПОЛУЧЕННЯ

оо

Урок починаємо з Відео 10, після якого вчитель ще раз нагадує правила читання літери а, а потім перевіряє вправу 2 сторінка 22 (написання транскрипції). Якщо учні допустили помилки,
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обов’язково приділіть увагу їх виправленню і ще раз поясніть правило читання. Потім запропонуйте дітям пограти у «паровозик»,
написавши слова з домашньої вправи на окремих картках. Якщо
діти засвоїли матеріал, можна переходити до вивчення читання
наступної літери.
Принцип уроку такий самий, як і для літери а. Повторіть вимову голосних звуків /əʊ/ та /ɒ/, уважно розгляньте вправу 1
сторінка 23, попросіть дітей наклеїти наліпку та подивіться інтер
активне Відео 11, де у другій частині запропонуйте учням самостійно прочитати слова. Напишіть на дошці у транскрипції слово
pole (морський бій):
а потім stop:

pole

/ p ə Ʊl /

stop

/stɒp/

Діти переписують у зошити, читають, а потім виходять до дошки і самостійно пишуть слова в транскрипції для слів з вправи 2
сторінка 23, потім читають їх.
ДО М А Ш Н Є ЗА ВД А Н Н Я :
1. Дивитися Відео 11.
2. Дописати слова у транскрипції у вправі 2 сторінка 23, вміти
їх правильно читати.
3. Вирізати картки зі словами на літеру о та читати.

Після вивчення правил читання цих двох літер А та О доцільно поєднати картки зі словами на ці літери та запропонувати дітям пограти у «паровозик».
Наступне правило — читання буквосполучення оо. Попросіть
пригадати учнів, хто такі близнюки. Проведіть аналогію з двома
однаковими літерами оо, які ми назвемо близнючками, і поясніть,
що коли вони у слові з’являються разом, то вимовляємо їх як один
довгий звук /u:/. Розгляньте вправу 3 сторінка 23, запропонуйте
учням наклеїти наліпку, ще раз акцентуючи увагу на те, яке саме
сполучення літер розглядається наразі. Хочу зазначити, що на
початковому етапі навчання читанню слід уникати випадків, які
будуть ускладнювати розуміння, тому ті моменти, де оо перед
літерою к читаємо як короткий звук /ʊ/, поки що випускаємо.
Запропонуйте учням переглянути інтерактивне Відео 12, у другій
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частині якого вони мають самостійно читати слова. Після цього
напишіть слово pool на дошці у транскрипції (морський бій):

pool / p u : l /
Діти переписують у зошити, читають, а потім виходять до дош
ки і самостійно пишуть слова в транскрипції для слів з вправи 4
сторінка 23.
Так як з кожним уроком правил буде ставати все більше, доцільно створити таблицю, куди будуть вписуватись нові правила.
Вона має висіти у класі на видному місці, щоб у разі необхідності
учні могли звірятися з нею, читаючи слова. Вона може мати ось
такий вигляд:

ДО М А Ш Н Є ЗА ВД А Н Н Я :
1. Дивитися Відео 12.
2. Дописати слова у транскрипції з вправ 4 сторінка 23.
3. Грати у картки зі словами на оо.

У Р О К 12
ЧИТАННЯ ЛІТЕРИ е
ТА БУКВОСПОЛУЧЕНЬ ее ТА

еа

Кожен новий урок розпочинаємо з перевірки письмового
завдання, з обов’язковою роботою над помилками (якщо вони є)
та з гри в картки «паровозик» з усіма вивченими правилами (кожен урок правил та карток стає більше). У разі необхідності, учні
перевіряють себе, дивлячись на табличку правил читання, яка має
висіти на видному місці.
Повторіть вимову голосних звуків /i:/ та /e/, потім поясніть
читання літери е у відкритому та закритому складі. Розгляньте
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вправу 1 сторінка 24, запропонуйте наклеїти наліпку та перегляньте інтерактивне Відео 13, у другій частині якого діти самостійно читають слова. Напишіть на дошці у транскрипції спочатку
слово Pete:

Рete

/pi:t/

потім слово leg:
Діти переписують у зошит слова і читають їх по черзі, а потім
виходять до дошки і самостійно записують у транскрипції слова
з вправи 2 сторінка 24, обов’язково читаючи їх. Вчитель контролює правильність написання і вимову.
ДО М А Ш Н Є ЗА ВД А Н Н Я :
1. Дивитися Відео 13;
2. Дописати слова у транскрипції з вправи 2 сторінка 24;
3. Грати у картки зі словами на літеру е.

Наступне правило — читання буквосполучень ее та еа. Поясніть, що ці буквосполучення у слові вимовляємо як один довгий
звук /і:/. Розгляньте вправу 3 сторінка 24, запропонуйте учням
наклеїти наліпки та переглянути інтерактивне Відео 14, у другій
частині якого учні мають самостійно читати слова. Після цього напишіть слова

sea / si: /
meet /m i:t /
на дошці у транскрипції (морський бій):
Діти переписують у зошити, читають, а потім виходять до
дошки і самостійно пишуть в транскрипції слова з вправи 3 сторінка 24. Нові правила додати до таблички з правилами.
ДО М А Ш Н Є ЗА ВД А Н Н Я :
1. Дивитися відео 14.
2. Дописати слова у транскрипції з вправи 3 сторінка 24.
3. Грати у картки з словами на ее та еа.

На розсуд вчителя, ці дві теми можуть бути об’єднані, якщо
учні легко засвоїли матеріал.
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УРОК 13
ЧИТАННЯ ЛІТЕР

і, у

Урок починаємо з перевірки письмового завдання з обов’язковою роботою над помилками та гри в картки («паровозик») з усіма вивченими правилами.
Повторіть вимову голосних звуків /аı/ та /ı/, потім поясніть
читання літер і та у у відкритому та закритому складах. Розгляньте вправу 1 сторінка 25, запропонуйте наклеїти наліпку та перегляньте інтерактивне Відео 15, у другій частині якого діти самостійно читають слова. Напишіть на дошці у транскрипції спочатку
слово fine, потім слово big і слово my

fine /faın/
big /bıg/
my /maı/
(поясніть, що літера у вимовляється так само, як і літера і, на цьому етапі достатньо розглянути одне слово my). Діти переписують
у зошити і читають по черзі, а потім виходять до дошки і самостійно пишуть у транскрипції слова з вправи 2 сторінка 25, обов’язково читаючи їх. Учитель контролює правильність написання і вимову. Нове правило дописуємо у таблицю.
ДО М А Ш Н Є ЗА ВД А Н Н Я :
1. Дивитися Відео 15.
2. Дописати слова у вправі 2 сторінка 25 у транскрипції, вміти
їх читати.
3. Вирізати картки зі словами на літери і, у та читати.

У Р О К 14
ЗВУК /j/. ЧИТАННЯ ЛІТЕРИ

u

Урок починаємо з перевірки письмового завдання з обов’язковою роботою над помилками та гри в картки («паровозик») з усіма вивченими правилами.
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Вивчаємо нові звуки /j/ та /ju:/. Повторюємо вимову звука
/ Λ /, потім переходимо до пояснення читання літери u у відкритому та закритому складах. Розгляньте вправу 1 сторінка 26, запропонуйте наклеїти наліпку та перегляньте інтерактивне Відео 16,
у другій частині якого діти самостійно читають слова. Напишіть
на дошці у транскрипції спочатку слово fume, потім слово fun

fume /fju:m/
fun /fʌn/
Учні переписують у зошити і читають по черзі, а потім виходять до дошки і самостійно пишуть у транскрипції слова з вправи 2 сторінка 26, обов’язково читаючи їх. Учитель контролює правильність написання і вимову. Нове правило вписуємо у таблицю.
ДО М А Ш Н Є ЗА ВД А Н Н Я :
1. Дивитися Відео 16.
2. Дописати слова у вправі 2 сторінка 26 у транскрипції, вміти
їх читати;
3. Вирізати картки з словами на літеру u та читати.

У Р О К 15
ЗВУК /ʃ/. ЧИТАННЯ БУКВОСПОЛУЧЕННЯ

sh

Урок починаємо з перевірки письмового завдання з обов’язковою роботою над помилками та гри в картки («паровозик») з усіма вивченими правилами.
Вивчаємо новий звук /ʃ/. Розгляньте вправу 1 сторінка 27,
запропонуйте наклеїти наліпку та перегляньте інтерактивне
Відео 17, у другій частині якого діти самостійно читають слова.
Напишіть на дошці у транскрипції слово shake

shake

/ʃeık/

Учні переписують у зошити і читають по черзі, а потім виходять до дошки і самостійно пишуть у транскрипції слова з вправи 2 сторінка 27, обов’язково читаючи їх. Учитель контролює
правильність написання і вимову. Нове правило вписуємо у таб
лицю.
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ДО М А Ш Н Є ЗА ВД А Н Н Я :
1. Дивитися Відео 17.
2. Дописати слова у вправі 2 сторінка 27 у транскрипції, вміти
їх читати;
3. Вирізати картки зі словами на буквосполучення sh та читати.

У Р О К 16
ЗВУК /tʃ/.
ЧИТАННЯ БУКВОСПОЛУЧЕННЯ

ch

Урок починаємо з перевірки письмового завдання з обов’язковою роботою над помилками та гри в картки («паровозик») з усіма вивченими правилами.
Вивчаємо новий звук /tʃ/. Розгляньте вправу 1 сторінка 28,
запропонуйте наклеїти наліпку та перегляньте інтерактивне
Відео 18, у другій частині якого діти самостійно читають слова.
Напишіть на дошці у транскрипції слово cheap

cheap

/ʧi:p/

Учні переписують у зошити і читають по черзі, а потім виходять до дошки і самостійно пишуть у транскрипції слова з вправи 2 сторінка 28, обов’язково читаючи їх. Учитель контролює правильність написання і вимову. Нове правило вписуємо у таблицю.
ДО М А Ш Н Є ЗА ВД А Н Н Я :
1. Дивитися Відео 18.
2. Дописати слова у вправі 2 сторінка 28 у транскрипції, вміти
їх читати;
3. Вирізати картки зі словами на буквосполучення ch та читати.
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У Р О К 17
ЗВУКИ /ɔ:/, /a:/, /ɜ:/.
ЧИТАННЯ БУКВОСПОЛУЧЕНЬ or,

ar, er

Урок починаємо з перевірки письмового завдання з обов’язковою роботою над помилками та гри в картки («паровозик») з усіма вивченими правилами.
Вивчаємо новий звук /ɜ:/. Цей звук відсутній в українській
мові, отже, треба приділити увагу його правильній вимові. Для
пояснення можна нагадати, як ми показуємо горло лікарю, де
в цей час знаходиться язичок, максимально опускаємо його.
Іноді допомагає знайти правильне положення язика, якщо кінчик
язичка злегка ніби завернути всередину, як ми робили із звуком /a:/, тоді фізіологічно весь язик опускається донизу. Уважно
продивіться Відео 19 та прослухайте, як цей звук вимовляє
носій мови (вчитель не показує все відео повністю, лише ту
частину, де вимовляється звук /ɜ:/). Діти повторюють, учитель
ретельно перевіряє вимову. Обов’язково повторюємо вимову
вже вивчених звуків /ɔ:/, /a:/. Лише після цього переходимо до
розгляду вправи 1 сторінка 29, запропонуйте наклеїти наліпки,
написати у стовпчик ці три правила та допомогти дітям знайти
закономірність:
o + r = /ɔ:/
a + r = /a:/
e + r = /ɜ:/
Тобто остання літера r не читається, а попередній наголошений голосний стає довгим. На цей раз повністю перегляньте Відео 19, у другій частині якого діти самостійно читають слова. Напишіть на дошці у транскрипції слова for, start, her:

for /fɔ:/
s t a r t / s t ɑ: t /
her /hɜ:/
Учні переписують у зошити і читають по черзі, а потім виходять до дошки і самостійно пишуть у транскрипції слова з вправи 2 сторінка 29, обов’язково читаючи їх. Учитель контролює правильність написання і вимову. Нові правила вписуємо у таблицю.
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ДО М А Ш Н Є ЗА ВД А Н Н Я :
1. Дивитися Відео 19 та 19а.
2. Дописати слова у вправі 2 сторінка 29 у транскрипції, вміти
їх читати;
3. Вирізати картки зі словами на буквосполучення or, ar, er та
читати.

У Р О К 18
ЗВУК / ŋ /.
ЧИТАННЯ БУКВОСПОЛУЧЕННЬ

ing, ck, ph

Урок починаємо з перевірки письмового завдання з обов’язковою роботою над помилками та гри в картки («паровозик») з усіма вивченими правилами.
Вивчаємо новий звук /ŋ/. Цей звук відсутній в українській
мові, отже, треба приділити увагу його правильній вимові. Для
пояснення можна уявити, що цей звук нагадає слоника з хоботом, і саме через «хобот», тобто ніс, цей звук і треба вимовляти.
Найчастіше цей звук зустрічається у сполученні ing, саме в такому вигляді діти і навчаються його вимовляти на цьому занятті.
Учитель пропонує подивитися Відео 20 і прослухати вимову /ıŋ/
(лише ту частину, де носій вимовляє це сполучення звуків). Діти
дивляться Відео 20, повторюючи /ıŋ/, а вчитель перевіряє вимову.
Лише після цього переходимо до вивчення правила читання ing.
Діти наклеюють наліпку ing, вчитель пише на дошці слово swing
у транскрипції

s w i n g / s w ı ŋ/
Учні переписують у зошити і повторюють вимову. Так само
з буквосполученнями ck та ph. Діти наклеюють наліпки, вчитель
пояснює правила їх читання та записує на дошці у транскрипції
слова flock та phone

flock

/flɒk/

phone

/fəʊn/

Учні переписують у зошити та читають, учитель перевіряє вимову. Запропонуйте переглянути Відео 20, у другій частині якого
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діти самостійно читають слова. Учні виходять до дошки і самостійно пишуть у транскрипції слова з Уроку 18 вправи 2 сторінка
30, обов’язково читаючи їх. Учитель контролює правильність написання і вимову. Нові правила вписуємо у таблицю.
ДО М А Ш Н Є ЗА ВД А Н Н Я :
1. Дивитися Відео 20.
2. Дописати слова у вправі 2 сторінка 30 (Урок 18) у транс
крипції, вміти їх читати;
3. Вирізати картки зі словами на буквосполучення ing, ck, ph та
читати.

У Р О К 19
ЧИТАННЯ БУКВОСПОЛУЧЕННЯ

igh

Урок починаємо з перевірки письмового завдання з обов’язковою роботою над помилками та гри в картки («паровозик») з усіма вивченими правилами.
Розгляньте урок 19 вправу 1 сторінка 30, запропонуйте наклеїти наліпку, поясніть, що сполучення igh читається, як /aı/ та
перегляньте інтерактивне Відео 21, у другій частині якого діти самостійно читають слова. Напишіть на дошці у транскрипції слово
right

right

/ r aıt /

Учні переписують у зошити і читають по черзі, а потім виходять до дошки і самостійно пишуть у транскрипції слова з Уроку 19 вправи 2 сторінка 30, обов’язково читаючи їх. Учитель контролює правильність написання і вимову. Нове правило вписуємо
у таблицю. Якщо правила попереднього уроку були засвоєні учнями швидко, учитель може об’єднати Уроки 18 та 19.
ДО М А Ш Н Є ЗА ВД А Н Н Я :
1. Дивитися Відео 21.
2. Дописати слова у вправі 2 сторінка 30 урок 19 у транс
крипції, вміти їх читати;
3. Вирізати картки зі словами на буквосполучення igh та читати.
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У Р О К 20
ЗВУКИ /ð/, /θ/.
ЧИТАННЯ БУКВОСПОЛУЧЕННЯ

th, nk

Урок починаємо з перевірки письмового завдання з обов’язковою роботою над помилками та гри в картки («паровозик») з усіма вивченими правилами.
Вивчаємо нові звуки /ð/, /θ/. Приділіть особливу увагу цим
звукам, поясніть учням, що такі звуки в українській мові відсутні. Для звука /ð/ необхідно вимовити звук з, але язичок при цьому
знаходиться між зубками. Для звука /θ/ вимовляємо с і так само
язичок має знаходитись між зубами. На цей урок обов’язково попросіть принести люстерко та покажіть на прикладі дракончика,
як саме необхідно закусити язичок між зубами:

Учитель вимовляє звуки, діти повторюють. Викладач виправляє у разі необхідності. Розгляньте вправу 1 сторінка 31, запропонуйте наклеїти наліпку. Поясніть, що слова поділяються
на самостійні та службові, і в залежності від того, в якому слові
зустрічаємо сполучення th, ми вимовляємо /ð/ або /θ/. Запропонуйте дітям асоціацію з бджолою, вона нам служить тим, що приносить мед, а отже, у службових словах це сполучення вимовляється дзвінко, як летить бджілка, тобто /ð/. У самостійних словах
відповідно буквосполучення th вимовляємо глухо /θ/. Запропонуйте переглянути інтерактивне Відео 22, у другій частині якого д
іти самостійно читають слова. Напишіть по черзі на дошці у транскрипції слова this та thin

this /ðıs/
t h i n /θın /
Учні переписують у зошити і читають по черзі. Треба зазначити, що у деяких словах, таких як father, mother, brother це
22

буквосполучення вимовляємо, як /ð/, так як воно стоїть між голосними. Ці слова незабаром будуть вивчатися в основному курсі,
отже, доречно про них згадати. Поясніть, що буквосполучення nk
вимовляється як /ŋk/, (попередньо повторивши вимову звуку /ŋ/.
Напишіть на дошці у транскрипції слово thank.

thank

/ θæ ŋk/

Діти повторюють вимову, дивляться Відео 23, а потім виходять до дошки і самостійно пишуть в транскрипції слова з вправи 2 сторінка 31, обов’язково читаючи їх. Учитель контролює правильність написання і вимову. Нові правила вписуємо у таблицю.
ДО М А Ш Н Є ЗА ВД А Н Н Я :
1. Дивитися Відео 22, 23.
2. Дописати слова у вправі 2 сторінка 31 у транскрипції, вміти
їх читати;
3. Вирізати картки зі словами на буквосполучення th, nk та чи
тати.

У Р О К 21
ЗВУКИ /ʒ/, /dʒ/.
ЧИТАННЯ ЛІТЕРИ

j

Урок починаємо з перевірки письмового завдання з обов’язковою роботою над помилками та гри в картки («паровозик») з усіма вивченими правилами.
Вивчаємо нові звуки /ʒ/ та /dʒ/. Розгляньте вправу 1 сторінка 32, запропонуйте наклеїти наліпку та перегляньте інтерактивне Відео 24, у другій частині якого діти самостійно читають слова.
Напишіть на дошці у транскрипції слово jam

jam

/ʤæm/

Учні переписують у зошити і читають по черзі, а потім виходять до дошки і самостійно пишуть у транскрипції слова з вправи
2 сторінка 32, обов’язково читаючи їх. Учитель контролює правильність написання і вимову. Нове правило вписуємо в таблицю.
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ДО М А Ш Н Є ЗА ВД А Н Н Я :
1. Дивитися Відео 24.
2. Дописати слова у вправі 2 сторінка 32 у транскрипції, вміти
їх читати.
3. Вирізати картки зі словами на літеру j та читати.

У Р О К 22
ЧИТАННЯ БУКВОСПОЛУЧЕННЯ

wh

Урок починаємо з перевірки письмового завдання з обов’язковою роботою над помилками та гри в картки («паровозик») з усіма вивченими правилами.
Розгляньте вправу 1 сторінка 33, запропонуйте наклеїти на
ліпку та перегляньте інтерактивне Відео 25, (лише першу частину,
слова who та what розглянемо пізніше). Поясніть, що буквосполучення wh читається як /h/ перед літерою о, а перед іншими літерами читається як /w/. Напишіть на дошці у транскрипції слова
whole та when.

whole /həʊl/
when /wen/
Учні переписують у зошити і читають по черзі. Лише після
цього вводимо слова what, who. Вчитель пише транскрипцію цих
слів на дошці

what /wɒt/
who /hu:/
Учні переписують у зошити та читають, потім переглядають
другу половину Відео 25, де подаються ці слова (вони є ключовими, так як незабаром учні зустрінуть їх в основному курсі), зверніть увагу на читання літер о та а в цих словах, вони вимовляються не за правилами! Потім учні виходять до дошки і самостійно
пишуть слова у транскрипції з вправи 2 сторінка 33, обов’язково
читаючи їх. Учитель контролює правильність написання і вимову.
Нове правило вписуємо у таблицю.
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ДО М А Ш Н Є ЗА ВД А Н Н Я :
1. Дивитися Відео 25.
2. Дописати слова у вправі 2 сторінка 33 у транскрипції, вміти
їх читати.
3. Вирізати картки зі словами на буквосполучення wh та читати.

У Р О К 23
ЧИТАННЯ БУКВОСПОЛУЧЕННЯ

ow

Урок починаємо з перевірки письмового завдання з обов’язковою роботою над помилками та гри в картки («паровозик») з усіма вивченими правилами.
Розгляньте вправу 1 сторінка 34, запропонуйте наклеїти наліпку. Поясніть, що таке наголос (наголос — це коли ми виділяємо голосом якусь частину слова), наведіть приклади українських
слів з наголосом на різних складах: ма-ма — наголошений склад
перший, ма-ши-на — наголошений склад другий, ве-ло-си-пед —
наголошений склад четвертий. Поясніть, що буквосполучення ow
під наголосом читається, як /aʊ/, а бeз наголосу, як /əʊ/ та перегляньте інтерактивне Відео 26, у другій частині якого діти самостійно читають слова. Напишіть на дошці у транскрипції слова
‘how та ‘pillow
’how /’haʊ/
‘pillow /’pIləʊ/
Учні переписують у зошити і читають по черзі, а потім виходять до дошки і самостійно пишуть в транскрипції слова з вправи 2 сторінка 34, обов’язково читаючи їх. Учитель контролює правильність написання і вимову. Нове правило вписуємо у таблицю.
ДО М А Ш Н Є ЗА ВД А Н Н Я :
1. Дивитися Відео 26.
2. Дописати слова у вправі 2 сторінка 34 у транскрипції, вміти
їх читати.
3. Вирізати картки зі словами на літеру ow та читати.
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У Р О К И 24, 25, 26
Ці заняття узагальнюють і систематизують знання. В Уроці 24
сторінка 35 подано всю транскрипцію. Учні переглядають Відео 27,
учитель пропонує пограти в «паровозик» з картками на всі звуки транскрипції, потім повторюємо правила читання на таблиці
в класі (Урок 25 сторінка 36) та перевіряємо себе (Урок 26 сторінки 37–38).
Після перевірки (Урок 26 сторінки 37–38) обов’язково зробіть роботу над помилками та зверніть особливу увагу на ті правила, де учні зробили помилки.
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