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ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСУ 
LEARNENGLISH KIDS 
ДЛЯ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Огородник А.М., Скоробрещук Г.М., 
Київський університет імені Бориса Грінченка

Дошкільне навчання дітей англійської мови сьогод-
ні набуло широкого розповсюдження. У багатьох дошкільних закладах 
створюються групи з вивчення англійської мови. У родинах проводять-
ся індивідуальні заняття з вивчення англійської мови, навчання мето-
дом гувернантки [2].

Відповідно нової Освітньої програми для дітей від двох до семи ро-
ків «Дитина», побудованої за лініями Базового компонента дошкіль-
ної освіти  – Державного стандарту дошкільної освіти України, пер-
ший етап вивчення англійської мови дошкільнятами доречно починати 
на  четвертому-п’ятому році життя. Серед основних освітніх завдань 
вивчення іноземної мови на даному етапі є формування у дітей стійко-
го інтересу до англійської мови, виховання звукової культури й грама-
тичної правильності мовлення, формування інтересу до вивчення ан-
гломовної лексики. Навчання дошкільнят має базуватися на  живому 
інтересі дітей до процесу вивчення англійської мови і відбуватися ви-
ключно ігровій формі [1, с. 251]. 

Щоб зацікавити дітей у вивченні іноземної мови, у наш час на до-
помогу приходять інформаційні технологій. Зокрема, існує бага-
то Інтернет-ресурсів для  вивчення дошкільнятами англійської мови. 
Одним із таких корисних та цікавих Інтернет-ресурсів, на нашу думку, 
є сайт British counsil – LearnEnglish Kids [1]. Крім того, що даний ресурс 
є гарним інструментом на першому етапі навчання англійській мові до-
шкільнят, він надає можливості й в подальшому її опануванні.

Інтернет-ресурс LearnEnglish Kids розроблений Британською Радою 
та  світовими експертами з  навчання англійській мові. Даний ресурс 
містить багато безкоштовних он-лайн ігор, пісень, оповідань і розваг 
для дітей, що викликають зацікавлення у вивченні мови. Для дорослих 
є статті для підтримки дітей у вивченні англійської мови, відео для ви-
користання англійської мови в домашніх умовах [3]. Основні рубрики 
сайту та їх можливості наведено у таблиці 1. 
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Таблиця 1
Розділ сайту Що знаходиться

Listen and watch У цьому розділі можна послухати пісні та зробити завдання 
до них, подивитися забавні історії та відео.

Read and write У цьому розділі дитина вдосконалює навички читання 
на письма

Speak and spell У цьому розділі дитина тренується у вимові звуків, слів. 
Також є вправи для написання англійських слів

Grammar and 
vocabulary

У цьому розділі можна дізнатися про правила граматики, 
грати в словесні ігри і дивитися забавні відео. 

Fun and games У цьому розділі є багато ігор.

Print and make
У цьому розділі знаходиться велика кількість розмальо-
вок, завдання, в яких дитина закріплює отриманні знання 
та вчить нові.

Parents

У цьому розділі батьки знайдуть безліч експертних порад 
щодо допомоги як дитині вивчати англійську мову. Також 
можна знайти сотні безкоштовних он-лайн ігор англійською 
мовою, пісень, веселих історій.

Сайті містить матеріал, який, відповідно до  змістовної програми 
«Подорожуємо у світ англійської мови» освітньої програми «Дитина», 
повинна знати дитина дошкільного віку. 

Інтерфейс сайту може бути представлений як англійською, так ще 
й вісьма мовами, у тому числі, російською, але вона використовується 
тільки в деяких завданнях. Української мови не має.

Також за допомогою платформи Google Play можна завантажити 
мобільні додатки LearnEnglish Kids для дітей дошкільного віку, зокре-
ма, Learning Time with Timmyа.

Отже, Інтернет-ресурс LearnEnglish Kids є корисним та цікавим ін-
струментом для навчання англійської мови дітьми дошкільного віку. 
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