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Формування лінгвістичної компетенції засобами віршованих творів на 

початковому етапі навчання англійської мови 

 

Головною метою навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних 

закладах є формування в учнів комунікативної компетенції, базою для якої є 

комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок. 

Лінгвістична компетенція є одним з основних компонентів комунікативної 

компетенції. Її зміст становить здатність правильно конструювати граматичні 

форми і синтаксичні побудови у відповідності з нормами конкретної мови. Учні 

повинні вміти не тільки володіти рідною мовою, а користуватися нею у 

різноманітних життєвих ситуаціях.  

Діти молодшого шкільного віку відзначаються найбільш високим рівнем 

сенситивності, тобто здатності сприймати, засвоювати та відтворювати 

незнайомий для них навчальний матеріал. Таким чином, особливої актуальності 

набуває питання використання віршованих текстів у формуванні лінгвістичної 

компетенції. Мета нашого дослідження полягає в обґрунтуванні доцільності 

використання віршованих творів на початковому етапі навчання англійської 

мови.  

Проблема використання віршованого матеріалу при навчанні іноземної мови 

постійно привертає увагу вітчизняних та зарубіжних науковців та освітян – Є. К. 

Кондрацька, М. В. Ляховицький, А. А. Миролюбова, В. Лобанова, Л. Червинська 

та ін. Свідченням цього є велика кількість статей, присвячених даній темі «Роль 

віршів і пісень у вивченні граматики англійської мови» (Лобанов В.), «Пісні та 

вірші на уроках англійської мови» (Ізмайлов В.), «Ігри, вірші та пісні на 

початковому етапі навчання іноземної мови» (Димент А.) та ін [2]. 



Результативність вивчення іноземної мови визначається комплексом методів і 

форм роботи, які використовуються в навчальному процесі. Ефективність 

віршованих текстів як засобу навчання англійської мови у початковій школі 

зумовлюється, зацікавленістю школярів у сприйнятті текстів, що римуються. 

Аналіз текстів сприяє розвитку творчих здібностей школярів, умінь 

висловлювати свої думки й аргументувати їх. Крім того, їх вивчення розвиває 

мовленнєву пам'ять дитини для успішного оволодіння іноземною мовою.  

Використання віршованих матеріалів на уроках іноземної мови є ефективним 

засобом навчання. Практично всі педагоги і методисти, що працюють з дітьми 

на різних етапах навчання, відводять велике місце поетичним текстам при 

навчанні іноземної мови. Деякі підручники цілком базуються на використанні 

поетичних текстів: аутентичних чи спеціально створених [1, с. 178 – 181]. 

Процес використання римованих текстів на уроках англійської мови в 

початковій школі має складатися з таких етапів: 

- підготовчий, що має на меті відбір римованих текстів як навчального 

матеріалу; 

- процесуальний, сутність якого полягає в роботі з римованими текстами на 

уроці англійської мови в початковій школі; 

- оцінний, що передбачає оцінку ефективності використання віршованих 

текстів у навчанні молодших школярів лексики англійської мови. 

За допомогою використання віршів на уроці вирішується декілька важливих 

методичних завдань: 

- презентація нового звуку й фонетичного явища; 

- самостійний висновок правил на основі отриманої інформації; 

- новий лексичний матеріал, будучи пред'явленим у віршованій формі, 

запам'ятовується швидше; 

- переклад і тлумачення граматичних явищ у вірші забезпечує закріплення 

й узагальнення вивченого на попередньому етапі матеріалу, досить лише 

нагадати учнем пов'язану з ним римівку. 



При відпрацьовуванні граматичної структури "I have" можна використати в 

такий вiршик: 

I have ten tiny fingers, I have ten tiny toes.  

I have two ears, I have two eyes, 

 I have a little nose.  

I have a mouth to open, And tiny teeth to bite. 

 I have a tongue, Within my mouth, I keep it out of sight. .  

Для відпрацьовування структури "What can you do?": 

I can skate, 

I can ski, 

I can play and watch TV. 

Для відпрацювання загальних питань Yes, it/she is. Також може бути 

використана на початку уроку, як warming-up. 

Are the lights on? Yes, they are. 

Is the blackboard clean? Yes, it is. 

Is the chalk on the blackboard? Yes, it is. 

Are the students here? Yes, they are. 

Is the teacher here? Yes, she is. 

Is it time to begin? Yes, it is. 

Monday's child is nice and slow 

А для запам’ятовування днів тижня на початковому етапі можна використати 

такий віршик або пісню: 

 Tuesday's child is go, go, go  

Wednesday's child is very funny  

Thursday's child is happy and sunny 

 Friday's child is like a king  

Saturday's child can dance and sing 

 Sunday's child can stand on her head  

And count the ghosts under her bed!  

http://3-years.ru/angliiskii-s-detmi/stishki-na-angliyskom.html


Святкові римівки піднімають настрій та підвищують мотивацію до навчання, 

наведено приклад новорічної римівки: 

New things to learn, new friends to meet. 

 New songs to sing, new books to read.  

New things to see, new things to hear. 

 New things to do in this New Year!  

Для того, щоб навчити учнів опису погодній умов, використовується така 

римівка: 

Weather is hot, 

 Weather is cold,  

Weather is changing 

 As the weeks unfold. 

 Skies are cloudy,  

Skies are fair,  

Skies are changing  

In the air.  

It is raining,  

It is snowing,  

It is windy  

With breezes blowing.  

Days are foggy,  

Days are clear,  

Weather is changing 

 Throughout the year! 

Використавши вірш подібним чином, можна бути впевненим, що учні засвоїли 

його зміст. Цей вид роботи дуже нагадує учням гру. 

Підсумовуючи вищесказане, можна зазначити, що заучування римувань та 

віршів розширює словниковий запас учнів. Вивченні у такий спосіб слова й 

мовленнєві зразки діти легко впізнають під час аудіювання, використовують для 

складання власних висловлювань, у мовних ситуаціях. Перевага використання 



римованого матеріалу в тому, що вірші допомагають без особливих зусиль 

засвоїти та розширити лексичний запас, так як тексти включають нові слова та 

вислови. Вже знайома лексика може зустрічатись в новому контекстуальному 

оточенні. Все це сприяє розвитку відчуття мови, знайомить з її стилістичними 

особливостями. 
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