
ВСЕКАНАДСЬКА ВЧИТЕЛСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ 

МІСТО ТОРОНТО, ПРОВ. ОНТАРІО 

субота 5-те травня 2012 року 

 

ВИСТУП ЛЮБИ РОМАНКО  

“Практичне застосування програми НОВА 1-3  

в молодших класах (1-4 кл)” 

 

 

Я буду сьогодні давати практичні вказівки як використовувати програму 

НОВА. Програма НОВА є розробленна для дітей, які частково або зовсім не 

говорять по-українськи. Для програми працювала група вчителів, методистів, 

психологів тобто методично вона є на професійному рівні. 

НОВА базується на доведеному принципі, що дитина вивчає другу мову в 

такий самий спосіб, як першу мову. Тобто, НОВА бере все те мовне вміння і 

мовну поведінку дитини, яку вона має при вивченні першої мови, і вживає 

при вивченні другої. Основний акцент цієї програми є вивчення усної мови 

тоді мислення, щоб дитина навчилась мислити в українській мові і тоді 

грамотність. До уваги також береться тут, як дитина приймає довколишнє 

середовище, в даний момент, тобто в різному віці. Також враховується три 

види сприйняття і засвоєння навчального матеріялу: Слух, візуалізація і рух.  

Програма НОВА рекомендує чітко дотримуватися і вживати всі складові 

частини програми, адже якщо деякі частини опускаються, то губиться якість 

занять і губиться можливість дітей засвоювати. Але також рекомендується 

щоб вчителі вживали свої доповнення, додавали своє і вносили свою 

ініціативу. 



Тут посібники для учительів, які поможуть і розкажуть, як вживати програму, 

які вживати методи тобто які теми можна брати, і тд. 

Основа нашої програми є діалог. Діалоги є знайомі для дітей ситуації, які 

подаються в формі діалогу з малюнками. Ми будемо сьогодні вживати 

“Невдалий день”. 

Невдалий день 

Петро приходить додому і Леся його питається: 

Л- Чого ти талий сумний? 

П- У мене сьогодні невдалий день. 

Л- Тому що ти розірвав штани? 

П- Так,  і розлив молоко на підлогу коли годував Мурка і ще я я загубив свою 

куртку. 

Л- Дивись яка велика пляма на светері! 

Петро починає плакати 

Л- Не плач Петре! Ми разом виперем светер. 

 

У діалозі, діти слухають, розмовляють спілкуються, драматизують, пишуть і 

читають.  

Перше є вчительський текст і малюнки. Потім є картки з реченнями. Потім ще 

є такі копії  з яких діти можуть вирізувати стрічки з реченнями і тоді 

упорядковувати. Далі, є малюнки з яких можна робити книжечки. Є малюнки 

з текстом і без, щоб вони мусили знайти речення до малюнка. Тоді вони 

беруть ці книжки додому, практикують і за два дні мають іспит. 

Крім того, ми  вживаємо ті речення щоб робити класні книжки де по двоє 

вони вибирають одно речення клеють, пишуть і малюють. 



 

Наступмне є імітація, повтор-імітація, де діти повторюють та імітують вчителя. 

Тут дається опис якоїсь діяльності, а дієслова подаються описати ту 

діяльність, або може бути якась послідовність дій.  

Наприклад: 

З рухами: 

Я вмиваюся 

Я чищу зуби 

Я снідаю 

Я одягаюся 

Я іду до школи 

Також є малюнки і речення до тої імітації 

Далі є пісні які приходять на касетках. Вірші і ребуси, вони приходять в різних 

форматах. Далі є книги до розмальовування та читання, в них вони можуть 

читати і малювати, так само я розробила до них питання на які діти 

відповідають коли працюють в навчальних кутках. 

Далі є читанки:  

Тут і там 
Друзі 
Школа 
Пригоди 
Казки 
Ходіть зі мною 
Наші скарби 
 

Перша читанка Тут і там є легкою для мене, я вживаю трошки Друзі в 

першому класі. А для другого класу я свою зробила, так само тексти такі 



легенькі і питання до них. Але не завжди так є, часом є слабкий клас. Тоді, є 

серія КОЛЯЖ в якій є Рішення, Як було колись. 

Далі є ігри, є про тварин, дієслова, частини тіла. Є такі картки які мають 

прочитати і покласти на правильний малюнок.  

Всі діалоги мають граматичні вправи де подані нові слова повторяються. 

Діалог фактично побудованний на повторенні інформації. Науковці довели, 

що при вивченні другої мови потрібно повторяти інформацію, нові слова, як 

найбільше (5-10 разів) тоді ці слова запам’ятовуються. Тому слова 

повторюються в діалозі, імітаціях та вправах. Потім я з ними роблю ритмічні 

вправи. 

Тепер конкретно, як я працюю над діалогами. В перший день я розказую, що 

це є Петро і Леся. Вони є братчик і сестричка. Петро є сумний, тому Леся 

питається в нього. Діти за мною повторюють і я даю наголос на закінчення 

слова щоб вони то чули. 

Далі, я їм роздаю малюнки і питаю хто має такий чи такий, і вони ставлять ці 

малюнки на таблицю по порядку. Тоді картки зі словами розставляють над 

знимками. Потім, я роблю їм копії, вони вирізають і ставлять на бюрко і тоді я 

питаю їх знайти речення: “Чому ти такий сумний Петре?”. Тоді я прошу щоб 

учні витягнули одну картку і прийшли на перед класи і прочитали, решта  

дітей мають знайти те речення. Потім, студенти беруть це додому і тоді з 

батьками вони бавляться в ту гру. Можна також розрізати на окремі слова і 

вони складають тоді речення.  

Тоді у нас є групова драматизація. Значить одна група буде Петро, а друга 

буде Леся і вони грають ті ролі. Завжви в кожному класі є діти які бояться, або 

встидаються говорити, то як вони в групах то того вже нема. Тоді вже  можна  

індивидуальну драматизацію. Далі, робимо книжечки в яких малюють і 

пишуть, і тоді є іспит. 

 



Заключний етап є усний іспит. Я є зацікавлена щоб вони то мали щоб вони 

практикували бо чим більше вони говорять, тим більше розвивається усна 

мова. Як вони приходять на іспит ви повинні пам’ятати завжди ту казочку 

мою. 

Жили собі в лісі різні тварини і була дуже мудра вчителька сова. Вона 

сказала що буде іспит. Всі звірята мають залізти на те дерево, хто залізе 

на те дерево то здав іспит, той що ні  то не здав. Звичайно найбільш 

зажурився слон, бо він ніколи не залізе на те дерево. 

Так  само учні в нашому класі є різні і ми знаємо, що декотрі ніколи того не 

зроблять і ми мусимо їм помагати і заохочувати. Кожна дитина в іншому 

середовищі, такі що взаглі не чуюуть мови вдома і треба брати це під увагу, 

бо я можу одному поставити “В” і другому, що ледве говорив, але також дати 

“В” бо я знаю що він вже трохи чогось почув у класі. 

Є ще таблиця мовного досвіду по діалогу. Як вони вже наприкінці, і вже той 

діалог вчать 10 днів , менше більше знають його, вони мають в своїх словах 

мені сказати що там сталося. Вони мені говорять і я записую. Можна такі 

таблиці робити на будь яку тему. Як у вас в школі був концерт ви можете це з 

ними робити. Але, подайте їм словничок. Тоді вони дивляться на дошку, 

вибирають собі слова і ви записуєте. 

Вірші та пісні є також важливі щоб переходити по дві чи три хвилини кожного 

дня, бо там вони чують ритм мови і мелодійність, вони також словниковий 

запас свій покращать. Тут можна з тими віршами робити також щоб діти 

вправляли свою творчість. Фактично це є ребус. Просто написати це на 

таблиці, чи на папері і вони можуть міняти або придумувати свої власні вірші. 

Далі, один з видів навчальної діяльності-  ритмічні вправи. Ритмічні вправи 

розвивають усну мову і допомагати засвоювати нові слова і нову лексику 

шляхом повторення. Я вибираю слова які мені потрібно щоб учні 

запам’ятали. В даному випадку є слова “Невдалий день”, “пляма” і “пере”. Я 

з цими словами роблю ритмічні  вправи і кажу щоб вони за мною повторяли.  

 



Наприклад: 

Що   су-бо-ти   ма-ма   пе-ре. 

Во-на   пе-ре   шта-ни 

 

Можна придумувати такі ритмічні вправи і вони за тим повторюють. 

Особливо складні слова ділити на склади. Ваша мова повинна бути 

складнішою як їхня але не занадто. 

Щоденні мовні вправи то може бути перше запитання і відповіді на будь-яку 

тему. Наприклад якщо тема є “Меблі”, то говориться “Я знаходжуся у вітальні 

де стоїть річ на яку я дивлюся і слухаю. Що це таке?” (Телевізор) або “ Я є в 

спальні, я можу на тому лежати. Що це?” (Ліжко). Придумайте різні 

запитання, або загадки про тварин, чи їжу і тд. 

Фізичне реагування на вказівки. Тут набуття мови відбувається разом з рухом 

тіла. Як ви переходите прийменники (на, в, у, під) кажете “покажіть мені 

олівець на книжці, під книжкою”, або “Намалюйти мені сонечко і дві 

хмаринки під сонцем, є дерево і коло нього росте трава”. Можна вирізати ті 

малюнки і вони тоді можуть ними бавитися і показувати “у, на, в, під і тд”. 

Якщо, скажімо, тема є одяг то кажеться “Покажіть мені: Я встаю, я вбираю 

штани, я вбираю сорочку, я зачісую волосся”.  

Або проводьте з ними розмову, або запитуйте їх питання наприклад: Якщо є 

тема тварини “Яка тварина є більша за лева? Менша? Які тварини живуть на 

фармі? В лісі?” 

Якщо ви читаєте вголос, то вживайте якусь художню літературу, не читанку. 

Вибирайте таке, щоб воно було не занадто тяжке для їхнього сприйняття, бо 

якщо вони нічого не розуміють то вони не будить слухати і тоді починаються 

проблеми з поведінкою. 



Тепер, як ви робите граматичні вправи? Тут є стандартний підхід до вивчення 

граматики, який до інших програм не підходить. Коли робимо діалог, або 

імітацію то міняємо особу, наприклад: 

Я впала і роздерла штани. 

Я згубила лінійку. 

Я впав і роздер штани. 

Я згубив лінійку. 

Ми впали і роздерли штани. 

Ми згубили лінійки. 

 

Навчальні куточки 

Я роблю це, коли ми вже закінчили якийсь діалог чи імітацію, чи якусь другу 

тему. Тоді у мене є сім чи вісім таких куточків. Першим є куточок 

упорядкування ілюстрацій до діалогу, значить, вони мають діалог і картки і 

вони то ставлять за порядком. Другий, Речення до діалогу, я розрізаю або по 

реченнях або по окремих словах. Третій куточок, драматизація, я їм даю 

ляльки або якийсь одяг щоб вони вживали. Четвертий, слухання, вони тут 

слухають казочки. П’ятий, антоніми, тут є написані слова, наприклад “Чорне і 

біле”, “Велике і маленьке.” і вони мають вибрати антоніми. Останній, логічне 

групування, в мене є слова по темах, їжі,одягу, тварин, меблів і тд. Вони 

мусять всі слова поставити по групах. 

 

П- Які пісні ви використовуєте? 

В- Програма НОВА має пісніі на касетах. Я також використовую свої пісні. У 

вересні я знаю буде свято Дмитрія то я вчу таку пісню. Потім є день Подяки і 



тд.  На інтернеті є масса пісень, то можна знайти будь-яку пісню на будь-яку 

тему 

П- Як ви читаєте з дітьми? Чи вони вам читають? 

В- Перше, ми разом читаємо спочатку і я показую пальцем. Другий день, я 

роздаю картки кожному, або по двоє і тоді вони ті картки перечитують і йдуть 

на перед і ставлять до того малюнка. Пам’ятайте, ніколи не вводити читання 

за скоро. В першому класі рекомендують вводити читання десь у квітні, бо 

якщо заскоро введеш читання, то вони навчаться читати але нічого не будуть 

розуміти. Я їм навіть не роздаю читанки до квітня. 


