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Один із шляхів підвищення ефективності навчання іноземної мови є 

використання ігрової діяльності на уроці. Застосування ігор допомагає уч-
ням засвоїти навчальний матеріал, сформувати необхідні навички та вмін-
ня, дає можливість уникнути перенавантаження дітей і сприяє ефективно-
му засвоєнню навчального матеріалу в обстановці, максимально наближе-
ній до дійсності. З психологічної точки зору гра допомагає дітям переборо-
ти сором’язливість, нерішучість, психологічні бар’єри спілкування і ви-
кликає впевненість в своїх силах [5, 233]. 

Ігри дозволяють організувати цілеспрямовану мовленнєву діяльність 
школярів іноземною мовою, тренування й активізацію навичок та вмінь 
монологічного та діалогічного мовлення, різних видів взаємодії партнерів 
по спілкуванню [3, 191]. Тому, ця проблема є досить актуальною. Питанню 
організації ігрової діяльності надається значна увага науковців, методистів 
та вчителів-практиків (А.В. Конишева, О. Барташніков, О.І. Близнюк, 
О.І. Пометун та ін.). 

Метою нашої статті є розгляд гри як засобу формування іншомовної 
комунікативної компетенції учнів молодшого шкільного віку. На підставі 
аналізу методичної літератури з досліджуваної проблеми, нами запропоно-
вано класифікацію ігор іноземною мовою. 

В залежності від призначення ігри поділяються на три групи: дидак-
тичні, комунікативні, творчі. Дидактичні ігри в свою чергу поділяються 
на: граматичні, лексичні, фонетичні, орфографічні. Творчі ігри поділя-
ються на: рольові ігри, ігри-драматизації. Зупинимось на цьому питанні 
детальніше. 

Дидактичні ігри використовуються для розширення кругозору і пі-
знавальної діяльності учнів. Вони формують певні вміння і навички необ-
хідні для практичної діяльності. Мета граматичних ігор – навчити учнів 
вживати мовленнєві зразки, які містять певні граматичні труднощі; створи-
ти природну ситуацію для вживання певного мовленнєвого зразка. Метою 
лексичних ігор є формування лексичних навичок, які забезпечують функці-
онування лексики у спілкуванні, ознайомлення учнів з новими словами та 
словосполученнями, тренування у вживанні лексики в ситуаціях, наближе-
них до реальних умов спілкування, активізація мовленнєво-мисленнєвої 
діяльності учнів, розвиток мовленнєвої реакції [2, 142]. Фонетичні ігри на-
цілені на розвиток фонематичного слуху учнів; тренування у промовлянні 
іншомовних звуків; навчання голосно і чітко читати вірші; розучування ві-
ршів з метою їх відтворення за ролями [2, 144]. Основна мета орфографіч-
них ігор – засвоєння правопису вивченої лексики [2, 146]. Але вони також 



сприяють формуванню і розвитку лексичних і вимовних навичок. Біль-
шість орфографічних ігор можна використовувати в якості тренувальних 
вправ на закріплення лексичних одиниць. 

Наступним різновидом ігор є комунікативні ігри. Основне призна-
чення комунікативних ігор – організація іншомовного спілкування в про-
цесі вирішення поставленого комунікативного завдання або проблеми. У 
процесі проведення комунікативних ігор учні вирішують комунікативно-
пізнавальні завдання засобами іноземної мови. Комунікативні ігри мають 
високу ступінь наочності і дозволяють активізувати мовний матеріал, що 
вивчається, в мовленнєвих ситуаціях, які моделюють реальний процес спі-
лкування. У методичному плані комунікативна гра є навчальним завдан-
ням, що включає мовне, комунікативне і діяльнісне завдання [1, 24]. 

Наступним різновидом ігор є творчі ігри, які, як уже зазначалося, 
поділяються на рольові та ігри драматизації. Рольова гра – це спонтанна 
поведінка учня, його реакція на репліки інших людей, які беруть участь у 
певній ситуації. Предметом рольової гри є сама людська діяльність [4, 23]. 
Рольова гра забезпечує оптимальну активізацію комунікативної діяльності 
учнів на уроках. 

Наступним видом творчих ігор є ігри-драматизації (театралізація, ін-
сценізація). Ігри-драматизації передбачають обігрування діалогу (поліло-
гу, сцени, спектаклю) за вже готовим зразком, сценарієм, написаним літе-
ратором, учителем чи автором підручника. Ефективними є найпростіші іг-
ри-драматизації: читання п’єси чи казки за ролями. Театралізація підви-
щує рівень пізнавальної мотивації учнів, зокрема емоційного аспекту і пі-
знавального інтересу. Ситуативно-рольові ігри допомагають учням вияви-
ти недоліки в спілкуванні, побачити ті місця, які треба допрацювати, а та-
кож зробити мовленнєву діяльність свідомою і мотивованою. 

Узагальнюючи викладене вище, варто зазначити, що ігрова діяль-
ність на уроці іноземної мови не лише організовує процес спілкування іно-
земною мовою, але і максимально наближує його до природньої комуніка-
ції. Гра розвиває розумову та вольову активність. Розвиваюче знання гри 
закладено в її природі тому, що гра – це завжди емоції, а там де емоції, там 
активність, увага, уява, там працює мислення. 
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