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1.Вступ 

«Учитель покликаний використовувати всі можливості, щоб 
саме в роки дитинства донести до свідомості й серця найтонші 
відтінки барв, пахощі слова, щоб рідне слово стало духовним 
багатством дитини» 

                                                           (В.О.Сухомлинський) 
 

 Розвиток мовлення в дитини – це процес оволодіння рідною мовою, 
уміння користуватися нею як засобом пізнання навколишнього світу, 
засвоєння досвіду, набутого людством. Саме тому одним із основних 
завдань сучасної школи є формування мовленнєвої компетентності 
школярів, яка полягає у здатності слухати й відтворювати інформацію, 
читати і розуміти текст, вести діалог, брати участь у дискусіях, 
переконувати і відстоювати свою точку зору, висловлювати власні 
думки, міркування, погляди в усній і писемній формах. 
  Мовленнєві знання, вміння та навички необхідні для ефективного 

здійснення мовленнєвої діяльності в умовах міжособистісної 

взаємодії, в різних ситуаціях спілкування: з різною метою, в різних 

умовах, з різними співрозмовниками. Важливо приділяти особливу 

увагу процесу формування мовленнєвої компетентності молодших 

школярів. Уміння аналізувати, порівнювати, класифікувати, 

систематизувати, узагальнювати мовні явища формуються через 

застосування знань з мови у різних видах мовленнєвої діяльності. 

Опанування мовленнєвою діяльністю здійснюється в процесі навчання 

на комунікативній основі, яка включає слухання, говоріння, читання і 

письмо.  

Мовленнєва змістова лінія навчання української мови у Державному 

стандарті початкової ланки освіти й чинній навчальній програмі є 

основною. Вона передбачає розвиток усного і писемного мовлення 

учнів, їхнє вміння користуватися мовою як засобом спілкування, 

пізнання і впливу. Комунікативна компетентність — необхідна умова 

життєтворчості кожного учня. Тому провідною ідеєю своєї діяльності 

обрала створення оптимальних умов для формування мовленнєвої 

компетентності на уроках, зокрема: 
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-забезпечення сприятливих умов для невимушеного спілкування; 



-застосування діалогічних і дискусійних форм навчання; 

 

-постійне надання можливостей для самостійної творчої діяльності 

учнів; 

-використання ігрових, інтерактивних вправ для мовного розвитку. 
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2. Основна частина 



2. 1. Теоретичний розділ 

 

   Мовленнєва діяльність — це спосіб реалізації суспільно-
комунікативних потреб людини в процесі спілкування. Користуючись 
мовою як засобом пізнання і комунікації, дитина слухає, говорить, 
читає і пише. Одночасно відбувається практичне засвоєння формул 
ввічливості, розвиток творчих здібностей, створення власного 
мовленнєвого портрету: 

● Я — думаю. 

● Я — замислююсь. 

● Я — аналізую. 

● Я — висловлююсь. 

● Я — пробую творити. 

   Читання є основою опанування всіх наук, розвитку людського 
інтелекту. Тому важливо саме в початкових класах сформувати в учнів 
технічну сторону читання, уміння працювати з різними видами текстів, 
забезпечити максимальний вплив твору на школяра. Розвиток 
мовлення молодшого школяра виявляється в тому, що формується 
навичка читання, тобто досить швидке і правильне пізнання літер та 
їхніх поєднань, і перетворення побачених знаків у вимовлені звуки, 
слова. Для цієї роботи використовую аналіз, абстрагування й 
узагальнення, це розвиває у дітей гнучкість мислення, мову.                                    
Під час читання словниковий запас учнів активно поповнюється, а 
висловлювання стають найповнішими, найемоційнішими, 
найяскравішими. Важливим є те, що дитячий словник поповнюється не 
лише кількісно, а й якісно. Використовую на уроках статті для читання 
та художні ілюстрації, які ознайомлюють дітей з новими словами в 
галузі науки, техніки і культури, трудової діяльності людей, назвами 
рослин, тварин, предметів побуту. 

   Формуючи навички говоріння, які передбачають побудову 
діалогічних і монологічних висловлювань, на кожному уроці створюю 
ситуації, які змушують дитину говорити, спонукають до висловлення 
думки: 
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● відповідь на поставлене запитання; 



● побудова діалогів за зразком, малюнком, словесно-описаною 

ситуацією; 

● обговорення життєвих ситуацій, висловлення своєї думки; 

● складання текстів-описів, розповідей, міркувань; 

● побудова своїх висловлювань на прочитаних чи прослуханих творах; 

● усний переказ прочитаного; 

●  імпровізація казок, словесне малювання. 

   Оскільки молодшим школярам притаманне наочно-образне 
мислення, то формування навичок діалогічного мовлення здійснюю 
за допомогою різних видів опор: 

● малюнкові (конкретні предмети, сюжетні малюнки, предметні 

малюнки…); 

● словесні (опорні слова, варіанти реплік початку діалогу, репліки одного 

із співрозмовників); 

●  графічні  (запитання-відповідь). 

   Використовувати зазначені види опор потрібно залежно від рівня 
сформованості навички діалогічного мовлення учнів. Слід пам'ятати, 
що для слабших учнів опора необхідна, а сильнішим — вона може 
заважати, оскільки допоміжні матеріали обмежують самостійність 
мислення таких дітей. Допоміжні матеріали прибираю поступово: 
спочатку — малюнки, потім — схеми й, нарешті, опорні слова й 
репліки. У 4-му класі учні повинні вміти складати діалоги самостійно, 
без допоміжних засобів. 

   Роботу над різними видами переказів проводжу з опорою на 
пам'ятки, в яких чітко визначено послідовність роботи. Поряд із 
традиційними видами переказів я навчаю учнів переказувати творчо. 
У своїй роботі використовую такі види творчих переказів: 

● заміна особи оповідача; 

● переказ від імені одного з персонажів; 

● продовження сюжету і долі героя; 

● розвиток епізодів, уведення нових епізодів; 

● словесне малювання; 

● інсценізація, драматизація; 

● зміна послідовності передачі епізодів (поставити на початок 

найцікавіший епізод); 

● заміна прямої мови на непряму. 
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  Підбір теми і мети для монологічного мовлення є важливим. Для 

роботи над твором у 1—4-х класах обираю добре відомі предмети зі 

світу природи, життєвого досвіду дітей, безпосередніх спостережень. 

Не потрібно пропонувати занадто загальні, широкі теми, тому що діти 

не зможуть їх повно розкрити. Наприклад, складаючи твір на тему 

«Весна», учні намагаються охопити і сезонні зміни, і життя звірів у лісі, 

і поведінку птахів, і працю людей. Такі твори будуть занадто поверхові 

і загальні. Для складання творів намагаюся конкретизувати тему, 

наприклад «Весна у лісі». Організовую колективне обговорення тем, 

пропоную учням, розглядаючи сюжетний малюнок, самостійно 

обміркувати тему, використовуючи інтерактивну технологію 

«Незавершені речення»: доповніть речення: «За цим малюнком я 

можу розповісти про...». Ця вправа стимулює бажання висловитися, 

розвиває вміння заздалегідь обдумувати свої слова, готує до 

самостійного обмірковування теми. 

  Дитяча гра - чудовий спосіб для розв’язання  мовлення дитини. На 

своїх уроках  використовую ігрові прийоми роботи, які у невимушеній 

формі спонукають учнів до побудови діалогічних і монологічних 

висловлювання.                                                                                                   

   Ігрові вправи та прийоми дають можливість не тільки підвищувати 

активність учнів, а й залучити пасивних до творчої розумової 

діяльності. Саме в грі проявляється невимушене спілкування дитини з 

класом, взаєморозуміння між учителем і учнем. У процесі гри у дітей 

виробляється звичка зосереджуватись, працювати вдумливо, 

самостійно, розвивається увага, пам'ять, мислення. 

В.О.Сухомлинський наголошував: «Без гри немає і не може бути 

повноцінного дитячого розвитку». 
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2.2. Практичний розділ 

(вправи для розвитку мовленнєвої 

компетентності) 

      Пропоную вправи, які я використовую на уроках української 

мови та літературного читання. 

   Гра «Ланцюжок» 

Учні по черзі називають слова, що починаються тим звуком, яким 

закінчується попереднє слово. 

(Земля, ялинка, акваріум, море, екран, насос, сонечко…) 

    Гра «Віночок із речень» 

Кожне нове речення починається з останнього слова попереднього 

речення. 

   Наприклад: Діти навчаються у школі. У школі ми отримуємо міцні 

знання. Знання діти черпають із книг. Книги зберігаються у 

бібліотеці. Бібліотеку відвідують учні. Учні старанно навчаються. 

Навчатися в школі дуже цікаво. Цікаву казку прочитала нам 

вчителька. Вчителька повела дітей на екскурсію… 

    Гра «Відгадай предмет» 

Називаю ознаки, а учні повинні назвати предмет. 

    Овальний, жовтий, кислий – … (лимон). 

    Кругле, червоне, смачне - … (яблуко). 

    Ніжна, ласкава, рідна - … (мама). 

 

    Гра «Хто це? Що це?» 

Називаю дії предметів – учні відгадують предмет 

    Наприклад: 

Пишуть, читають, малюють, граються … (діти). 

Росте, розцвітає, пахне, дивує … (квітка). 

Сходить, світить, гріє, пече … (сонце). 
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 Гра «Що робить?» 

Називаю предмет – діти добирають дії. 

    Наприклад: 

Дівчинка - … (читає, співає, умивається…). 

Пташка - … (летить, співає, клює…). 

Дерево - …(росте, зеленіє, шумить …). 

 

    Гра «Добери пару» 

Пташка - …(небо) 

Риба - …(вода) 

Курка - …(яйце) 

Корова - …(молоко)                                     

Тарілка - …(борщ)  

 

Гра “Опиши предмет” 

Портфель - ...(великий, синій, ...) 

Парта  - ...(дерев’яна, висока...) 

Дошка -... (магнітна, зелена...) 

Пенал -...(м’який, кольоровий...) 

 

 Гра «Добери порівняння» 

Хитрий як …(лис). 

Німий як …(риба). 

Полохливий як …(заєць). 

Злий як …(вовк). 
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Гра «Заміни одним словом» 

Водити за ніс - … (обманювати). 

Накивати п’ятами - … (утікати). 

Пекти раків - … (червоніти). 

 

 Гра «Хто збере кращий урожай» 

Пропоную дітям назвати якомога більше овочів, у яких є звук [p]. 

(Буряк, ріпа, редиска, редька, помідор, морква, гарбуз, горох, огірок, 

картопля …) 

 

Вправа «Асоціативний кущ» 

Під час вивчення теми про школу даю дітям запитання: 

-Що ви уявляєте, коли чуєте слово «школа» ? 

(Клас, спортзал, парти, книги, зошити, вчитель, учень, урок, 

перерва…) 

Цим методом здійснюється побудова «асоціативної сніжинки» - в 

центрі слово «школа», на промінцях – підібрані слова. 

    

 Вправа «Робота в парах» 

На кожній парті конверт зі словами. Із даних слів треба скласти 

речення і зачитати. 

    1.Ліс, у, весна, прийшла. 

    2.Поляні, на, квітів, розквітло, багато. 

    3.Над, бджоли, гудуть, квітами. 
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  «Складання сеткану»:   

1. Перший рядок — одне слово: тема, назва, предмет, іменник. 

2. Другий — два слова: ознаки, прикметники чи причастя, що 

описують тему. 

3. Третій — три слова, що вказують на дію: дієслова, рідше 

дієприслівники, які належать до іменника сенкану. 

4. Четвертий — це речення з чотирьох слів: може бути також цитатою 

або крилатою фразою. Пропозиція висловлює тему цього «вірша». 

5. П’ятий — один іменник, синонім до першого рядка, який узагальнює 

сказане чи вказує на асоціацію. 

 

«Знайди антоніми або синоніми до поданих слів»  

Робота в групах або парах, розширення словникового запасу дітей. 
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Вправа «Робота в групах» 

Діти об’єднуються в групи  ( назвам пташок або кольорам, залежно від теми 

уроку  ). У кожної групи на партах є фішки із написом «спікер», «секретар», 

«доповідач», «секундант». Діти розприділяють між собою обов’язки. 

Звертаємо увагу на правила роботи в групах (на таблиці): 

1.Уважно слухай того, хто говорить. 

2.Не принижуй! Не критикуй! 

3.Поважай інших. 

4.Взаємна повага. 

5.Слідкуй за часом. 

 

Кожна група отримує конкретне завдання та інструкцію щодо його виконання. 

 Група «Горобців» 

Завдання: побудувати текст (робота з деформованим текстом) 

   Сніг мете, кущі біліють. 

Горобці про літо мріють, 

Змерзли, та куди ж подітись? 

Краще б їм на сонці грітись, 

Десь на лаві в парку сісти, 

Хлібних крихіток поїсти, 

Дощик весело зустріти, 

Із калюжі воду пити, 

На асфальті пострибати, 

Поцвірінькати  та поспівати. 

     Група «Синички» 

Завдання: скласти розповідь про синичку. 

     Група «Снігурі» 

Завдання: розповісти про ставлення до птахів узимку. 

Доповідачі груп презентують роботи. 

Підводимо підсумок.                
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 Вправа «Незакінчені речення» 

Зачитую початок речення, діти повинні закінчити думку. 

-Треба добре навчатися, щоб … . 

-Справжній товариш завжди … . 

“Переказ улюбленої казки” 

Дитина навчається переказувати, висловлювати свою думку щодо 

прочитаного, заохочує до читання інших дітей.     

                         

 

“Конкурс читців”  

Заучування віршованих рядків розширює кругозір, вчить 

сприйняттю поезії, удосконалює усне мовлення, сприяє 

формуванню загального рівня культури людини. Але 

найголовніше— заучування віршів сприяє розвитку пам’яті!  
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                       3.Висновки 

Урізноманітнюючи форми та методи організації навчальної 

діяльності  на уроках , можна досягти високого рівня розвитку 

мовленнєвої компетентності школярів. Мовленнєва компетентність 

учня – це дуже важлива умова його успішного навчання. Чим 

більше дитина читає, переказує, слухає, тим краще розвивається її 

пам'ять, а, отже, тим легше їй засвоювати знання з усіх навчальних 

дисциплін, які вивчаються в початкових класах. 

На допомогу сучасному вчителеві приходять мультимедійні засоби 

навчання, які дають змогу імітувати реальне комунікативне 

середовище, створювати ситуації, в яких учень навчається 

розв’язувати комунікативні завдання з метою оволодіння 

спілкуванням, це і сприяє формуванню мовної особистості учня 

молодшого шкільного віку.  
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