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1. Вступ 

                 У сучасному світі знання іноземної мови надає більші  

можливості для працевлаштування, подорожей, навчання закордоном, 

відпочинку. Поступово стираються кордони у спілкуванні людей з різних 

країн, що дає можливість обмінюватись досвідом, знаходити нових друзів, 

партнерів по роботі.   

                 Відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної 

освіти та Концепції навчання іноземних мов основною метою навчання 

іноземної мови є формування у здобувачів освіти комунікативної 

компетенції, що означає оволодіння мовою як засобом міжкультурного 

спілкування, розвиток умінь використовувати іноземну мову як інструмент 

у діалозі культур.  

                 Опанування іноземною мовою базується на формуванні навичок 

аудіювання і читання та розвитку вмінь говоріння і письма. Читання,  як  

рецептивна діяльність,  створює основу  для вивчення нових лексичних 

одиниць і мовленнєвих зразків. Завдяки формуванню навичок читання у 

дитини відкривається можливість самостійно вивчати нові слова, 

ознайомлюватись з потрібною інформацією. 

                   Актуальність проблеми полягає  в тому,  що процес 

формування  навичок читання досить тривалий, вимагає наполегливості, 

сконцентрованості, терплячості. Для зацікавлення  дітей у навчанні 

читанню   корисним є використання інтерактивних вправ. Для дітей є 

найбільш комфортним навчання читанню  у  вигляді гри. 

                  Метою даної  роботи є презентація  інтерактивних завдань для 

формування і розвитку навичок читання у здобувачів освіти середніх 

класів.  Оскільки деякі класи з паралелі розпочинають вчити іспанську мову 

тільки з 5 класу, тому потрібно врахувати, що певні навички читання в них 

вже були сформовані при вивченні англійської мови. Методична розробка 

за даною темою має за мету вирішення наступних завдань: 

- представити форми та зміст інтерактивних завдань; 

- узагальнити досвід, накопичений іншими педагогами; 

- систематизувати власний досвід з навчання здобувачів освіти читанню; 

- провести аналіз ефективності і доречності інтерактивних вправ. 

Об’єктом    дослідження    є      інтерактивні    вправи,  спрямовані  на 

розвиток   навичок    читання     на    уроках    іспанської    мови,    відповідно 

до сучасних суспільних умов і вимог. 

Предметом дослідження є застосування інтерактивних вправ на уроках 

іспанської мови  у   школі.  
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Основна частина 

              2.1.Теоретична частина 

                Згідно Загальноєвпропейських рекомендацій з мовної освіти, у 

процесі зорового сприйняття (читання) користувач у ролі читача сприймає та 

опрацьовує   письмові тексти, породжені одним або кількома авторами. 

Приклади видів діяльності читання включають: 

-  читання з метою загальної орієнтації; 

-  читання з метою отримання інформації;  

- читання та виконання інструкцій;  

- читання для задоволення. 

               Дитина може читати: для розуміння суті; для  пошуку / отримання 

спеціальної інформації; з метою детального розуміння для подальшого 

застосування. 

                   Науковці (Є. Пасов, Б. Мікулеккі, І. Халєєва, О. Кузьменко, Г. 

Рогова, М. Долматова, К. Долматова) при розгляді   методики    формування 

навичок читання дійшли до наступних висновків. Так, на думку Є. Пасова, 

читання не є пасивним видом діяльності, читанню необхідно навчати як 

процесу пошуку інформації,  пошуку   активному та самостійному.  Згідно 

позиції науковця, спираючись на техніку читання та на усвідомлення значень 

мовних одиниць, читач відтворює зміст всього тексту та розуміє його сенс. 

Причому, будь-який текст є кожного разу нове поєднання мовних одиниць, які 

використані в нових ситуаціях, має інший зміст та інший сенс .   

             Б. Мікулеккі вважає, що читання є свідомим та несвідомим процесом 

мислення. Читач застосовує багато стратегій, щоб відновити те значення, яке 

намагався передати автор. Читач робить це, порівнюючи інформацію в тексті 

зі знаннями або попереднім досвідом.  

            Навчання читанню  стандартною (літературною) іспанською мовою 

здобувачів освіти означає допомогти їм засвоїти норми грамотності, засоби 

трактування тексту, які практикуються носіями іспанської  мови. В дійсності, 

на думку вченої, навчання читати та розуміти другу мову вимагає опанування  

її грамотністю:  альтернативні  культурні інтерпретації, традиційні вірування 

про мову та обговорення, культурно-специфічні формальності та схему вмісту. 

Важливо усвідомлювати, що навчання ефективно читати  другою мовою 

змінює когнітивні структури дитини та ціннісні орієнтації. 

         І. Халєєва визначає наступні методичні принципи навчання читанню. 

Так, згідно першого принципу, навчання читанню повинно представляти 

собою навчання мовленнєвої діяльності. Другий принцип – навчання читанню 
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повинно будуватися як пізнавальний процес. Згідно третього принципу, 

навчання читанню повинно включати, поряд з рецептивною й продуктивну 

діяльність . Четвертий принцип – навчання розумінню прочитаного повинно 

спиратися на оволодіння структурою мови. П'ятий принцип базується на тому, 

що навчання читанню  іноземною мовою повинно спиратися на досвід читання  

рідною мовою. За шостим принципом, функціювання читання, як мовленнєвої 

діяльності, потребує автоматизації прийомів її здійснення, іншими словами, 

розвиток швидкості читання . 

                     О. Кузьменко та Г. Рогова розподіляють читання на навчальне та 

власне читання. Власне читання є результатом сформованості складових 

процесу читання. До нього входять: дії по співвідношенню графічної системи 

із звуковою; дії з виділення логічного суб'єкту та предикату висловлювання; 

дії по з'єднанню результатів цього розподілу в єдине ціле, що передає 

основний зміст тексту. Навчальне читання представляє собою власне читання 

в процесі формування його механізмів .  М. Долматова, К. Долматова 

зазначають, що успішність реалізації відбору художніх текстів для навчання 

читанню визначається певними передумовами:  

1) лінгво-психологічними: врахування складності мовного, мовленнєвого, 

стилістичного оформлення текстів, складності предметного та смислового 

змісту, прогнозуванням на основі цього їх складності/доступності ;  

2) методичними, які забезпечують умови розвитку читацької компетентності  

завдяки використанню в процесі навчання читання художніх текстів 

різноманітних організаційних форм роботи.  

                 На думку Л. Шапошнікової, читання іншомовних текстів розвиває 

мислення здобувачів освіти, допомагає усвідомити особливості системи 

іноземної мови і глибше зрозуміти особливості рідної. Велика розумова 

робота, котра виконується читачем з метою проникнення у зміст тексту, 

розвиває мовну здогадку та антиципацію, інтерес до оволодіння іноземною 

мовою і самостійність у подоланні мовних та смислових труднощів. 

                А. Марлова  зазначає, що головними передумовами успішного 

навчання читанню виступають: оволодіння   засобами здійснення мовленнєвої 

діяльності «читання» (знання лексики та граматики ) і володіння способами 

здійснення цієї мовленнєвої діяльності (вміння читання). Розуміння тексту 

включає здобуття фактичної інформації, яке грунтується безпосередньо на 

вміннях, пов'язаних з розумінням мови тексту, тому наявність подібних умінь 

є необхідною передумовою розуміння прочитаного. Текст, на думку науковця, 

являє собою розгорнутий мовленнєвий витвір, і по мірі надходження 

інформації читач здійснює його переробку. Це вимагає вміння виділяти в 

тексті окремі його елементи, узагальнювати, синтезувати окремі факти і 



5 
 

співвідносити їх один з одним. Робота над розвитком навичок читання може 

бути ефективною тільки в тісному зв'язку і поєднанні з іншими видами роботи, 

в першу чергу над лексикою і граматикою, а також з усним мовленням. Таке 

взаємопроникнення різних видів роботи закріплює набуті мовні знання і 

вміння читати та створювати основи для її подальшого розвитку. 

                    Сучасна методика викладання будь-яких предметів активно 

впроваджує в освіту інтерактивне навчання. Суть інтерактивного навчання  

полягає у тому, що освітній процес відбувається у постійній, активній  

взаємодії  всіх  здобувачів освіти.  Це співнавчання, взаємонавчання 

(колективне, групове) у співпраці, де і здобувач освіти і вчитель є 

рівноправними,   рівнозначними суб’єктами освітнього процесу..  

                    Інтерактивні вправи допомагають формувати в у дітей  навички та 

вміння,  сприяють виробленню цінностей, створенню  атмосфери 

співробітництва, взаємодії. Робота у групах і парах дає позитивні результати. 

Для того, щоб подолати певні складності при використанні інтерактивних 

технологій, треба пам’ятати:  

1)інтерактивна взаємодія потребує змін у міжособистісних відносинах, 

певного часу для підготовки завдань; 

2) розпочинати потрібно з простих інтерактивних завдань, а потім  додавати 

більш складні; 

3) якщо застосування інтерактивних завдань веде до протилежного результату, 

тоді потрібно їх переглянути і обережно підходити до їх використання. 

                Принципами інтерактивного навчання є: 

1) одночасна взаємодія – всі здобувачі освіти працюють в один й той же час; 

2) однакова участь – для виконання завдання кожному надається один й той  

же  час; 

3) позитивна взаємодія – група виконує завдання при успішній роботі кожної 

дитини; 

4) індивідуальна відповідальність – у кожного члена групи своє завдання. 

                Метою кожної інтерактивної вправи є  практичне засвоєння 

матеріалу, в даному випадку, оволодіння технікою читання і розуміння 

прочитаного. Послідовність проведення вправи наступна: 

- інструктування – розповідь про цілі вправи, правила, послідовність 

виконання дій і кількість часу на виконання. Вчитель повинен запитати, чи 

все учням  зрозуміло (2-3 хв); 

- поділ на групи або розподіл ролей (1-2хв); 
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- виконання завдання, в якому вчитель виступає як організатор, помічник, 

намагаючись надати учасникам максимум можливостей для самостійної 

роботи  та навчання  у  співпраці (5 -  15 хв); 

- презентація результатів виконання вправ. 
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2.2. Практична частина 

На етапі навчання читанню нових слів доцільними можуть бути такі вправи: 

«Відгадай слово», «Розташуй правильно». 

Вправа «Відгадай слово» 

Мета: закріпити графічний образ слова 

Завдання: кожна дитина після ознайомлення з новими словами створює свій 

список цих слів з пропущеними буквами на окремому аркуші; потім діти 

обмінюються і вставляють пропущені букви. 

Вчитель моніторить роботу дітей. 

Час створення списку: 2-3 хв.  Час виконання: 2-3 хв   

Приклад: 

 

 

 

 

Вправа  «Розташуй правильно» 

Мета: закріпити графічний образ слова 

Завдання: кожна дитина після ознайомлення з новими словами створює свій 

список  слів, спеціально змінюючи послідовність букв; потім діти 

обмінюються словами і поруч записують правильний варіант; після виконання 

завдання вони повертають роботи назад і перевіряють один одного. 

Вчитель моніторить роботу дітей. 

Час створення списку: 2-3 хв.  Час виконання: 2-3 хв   

Приклад:  

 

 

 

 

 

 

 

J _ _ _ _ y 

V _ _ _ _ _ _ s 

P _ _ _ _ _ _ _ _ s 

Jersey 

Vaqueros 

Pantalones 

Ryseje   

Qaruese  

Lanatopens  

Jersey  

Vaqueros 

Pantalones  
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Вправа «Запитання і відповіді» 

Мета: перевірити розуміння тексту 

Завдання: група дітей ділиться на 2 підгрупи. Одна підгрупа отримує тільки 

запитання, а друга підгрупа –  відповіді. Зачитується запитання, а здобувач 

освіти має відреагувати з відповідною відповіддю. 

Вчитель корегує правильність співвідношень. 

Час виконання: 5-7 хвилин 

Приклад: 

Запитання: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповіді: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo es la escuela ucraniana?  ¿Es  grande o pequeña? 

¿Cómo es el colegio en Barcelona? 

¿Cuántos pisos tiene? 

¿Tiene un patio? 

La escuela ucraniana es grande. 

El colegio en Barcelona  es pequeño. 

Tiene cuatro pisos. 

Tiene un patio. 
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Вправа «Cклади текст» 

Мета:  розвивати  логіку,  навички читання і розуміння прочитаного. 

Завдання: кожен зі здобувачів освіти отримує речення з певного тексту; 

прослухавши всі речення, діти мають скласти текст. 

 

Час виконання:  10 хв 

Приклад:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вправа  «Знайди пару» 

Мета: розвивати вміння будувати речення, навички ознайомлювального 

читання. 

Завдання: одна підгрупа  отримує речення з пропусками, а друга -  слова до 

цих пропусків. Діти вільно пересуваються класом і намагаються віднайти 

свого «партнера» 

Час виконання:  10-12 хв. 

Приклад: 

 

 

 

 

3.La clase es grande, clara y bonita. 

2.Es la clase  de español. 

1. Es una clase. 

5.El  reloj  es  moderno  y la pizarra  es nueva. 

4.En la  clase  hay  un  reloj,  un  mapa  y  una  pizarra. 

Hoy nuestra clase va al parque ____________.  

En este zoo hay muchos _____________ exóticos: panteras, leones, tigres y otros. 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

 

                                                           

 

                                          

Вправа «Склади діалог» 

Мета: розвивати  вміння читати, ознайомити зі структурою діалогу. 

Завдання: розподілити групу дітей на пари; кожній парі дати набір фраз; 

потрібно скласти діалог і прочитати; кожна пара отримує свій набір фраз. 

Підготовка: 5 хв                            Час виконання:  10 хвилин 

Приклад: 

 

      ¡Hola! Yo soy una ardilla del bosque. 

      Yo vivo en Ucrania. 

       ¿Y dónde vives tú? 

       ¿Qué  tiempo hace en tu país? 

       En mi país  hace  calor. 

       Estamos en primavera. 

       Se derrite  la  nieve,  corren  los  arroyos. 

       Aparece  la  hierba  verde  y  las  flores  primaverales. 

       Los  pájaros regresan  a  los  bosques  y  hacen  nidos  en  los  árboles. 

       ¿Y dónde  están  los  pájaros  en  tu  país? 

       Oh,  me  gusta  mucho  tu  país. 

       Gracias.        

 

 

 

Entre los  árboles hay unos  ____  y  pequeños.  

Los pingüínos  __________ un espectaculo   divertido. 

zoológico  animales                                       largos presentan 
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      ¡Hola! Yo soy una ardilla del bosque. 

      Yo vivo en Ucrania. 

       ¿Y dónde vives tú? 

       ¿Qué  tiempo hace en tu país? 

       En mi país  hace  calor. 

       Estamos en primavera. 

       Se derrite  la  nieve,  corren  los  arroyos. 

       Aparece  la  hierba  verde  y  las  flores  primaverales. 

       Los  pájaros regresan  a  los  bosques  y  hacen  nidos  en  los  árboles. 

       ¿Y dónde  están  los  pájaros  en  tu  país? 

       Oh,  me  gusta  mucho  tu  país. 

       Gracias.        
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2. Висновки 

           Інтерактивні вправи дозволяють покращити  процес засвоєння 

матеріалу, оскільки впливають не лише на свідомість, а й на почуття, волю. 

           Інтерактивні методи у поєднанні з класичними методами навчання 

утворюють ідеальну основу для вивчення матеріалу в  школі. 

           Вправи для читання можна підбирати  для конкретної   теми, а також  

відповідно до рівня знань здобувачів освіти.  

           Переваги використання інтерактивних вправ полягають у тому, що: 

за один і той же проміжок часу можна виконати більший обсяг роботи; 

досягається висока результативність у засвоєнні матеріалу і  формуванні   

навичок;  розвивається освітня діяльність (самоконтроль, взаємоконтроль); 

формуються:  мотивація навчання, гуманні стосунки  між дітьми; 

розвиваються  вміння співпрацювати. 
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