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СВІТ   ЦІКАВОЇ  
АНГЛІЙСЬКОЇ   МОВИ 

ДЛЯ   ДІТЕЙ 



Дугін, С. П. English для дітей та батьків : сімейний
самовчитель / С. П. Дугін. – Кн. 1. – Суми : Унів. кн., 2019 . –
95 с. : іл.

Щоб допомогти дитині вивчати
англійську, необхідно знати, як правильно
пояснити те чи інше явище англійської
граматики. Цей курс — початкова частина
спільного навчання англійської мови дітей з
батьками. Діти в ігровій формі вивчають
англійську з самих азів, а батьки
відновлюють знання і вивчають методику
викладання.

На цьому курсі ви навчитеся будувати
всі можливі прості речення з дієсловами to
have та to be і підготуєтеся до вивчення
граматичних часів англійської мови.

Рекомендуємо цей курс для тих дітей і
батьків, які тільки починають вивчати
англійську.



Цей курс — продовження першої частини
спільного навчання англійської мови дітей з батьками.
Після проходження курсу ви з вашою дитиною
навчитеся правильно писати і говорити,
використовуючи прості граматичні часи англійської
мови: present simple, past simple, present continious,
past contionious. Ви опануєте всі теми, необхідні для
того, щоб формулювати прості речення англійською
мовою та складати невеличкі оповідання. До того ж у
книзі багато прикладів та завдань.

Рекомендуємо цей курс для тих дітей і батьків, які
вже прочитали першу книгу або мають початкові
знання англійської.

Дугін, С. П.    English для  дітей   та   батьків  :  сімейний  
самовчитель  / С. П. Дугін. – Кн. 2. – Суми : Унів. кн., 2019 . –
231 с. : іл.



Анухина, И. В.  Занимательный английский для детей 
(игры, стихи, песни) / И. В. Анухина. – Санкт-Петербург : Речь, 
2004. – 95 с.

Даний посібник призначений для занять у
дитячих садках, закладах дошкільної освіти,
школах раннього розвитку і вдома з батьками.
Матеріал, запропонований у посібнику,
розрахований на дітей 4-7 років.

Це збірка кумедних римовок, вправ, віршів,
пісень, що допоможуть дітям легше засвоїти
необхідний запас англійських слів, фраз і
виразів, а також сприятимуть розвитку
дитини – формуванню образного мислення,
пам'яті, музично-ритмічних навичок.



Английские песенки, считалки, дразнилки. Стихотворения
Матушки Гусыни : кн. для чтения детям от 6 месяцев до 7 лет : с
парал. текстами на англ. и рус. яз. / пер. С. Пашинской ;
предисл. и коммент. В. Миловидова. – Москва : АСТ : Астрель ;
Владимир : ВКТ, 2010. – 287 с.

Мільйони англійських і американських
дітей вчать англійську мову за віршами цієї
книжки. Збірник англо-американського
дитячого фольклору – лічилок, пісеньок,
дражнилок – включає найбільш відомі з віршів
як мовою оригіналу, так і в перекладах Світлани
Пашинської. Паралельно представлені
англійські і російські тексти віршів, що
забезпечені посторінковим словником і
коментарем.



Кулиш, В. Г. Занимательный английский для детей :
сказки, загадки, увлекательные истории / В. Г. Кулиш. –
Донецк : Сталкер, 2001. - 319 с. : ил. – (Весёлая переменка). –
Библиогр.: с. 318.

Більшу частину видання займають сценарії
новорічних і весняних свят. Представлений також
країнознавчий матеріал, розміщені адаптовані
тексти казок і захоплюючих історій. Дітей
потішать загадки, віршики, ігри, жарти і
кросворди. Представлені варіанти проведення
позакласної, факультативної, клубної роботи з
англійської мови в початковій школі, її
орієнтовний план.

Видання розраховане на широке коло
читачів – викладачів курсу методики навчання
англійської мови на початковому етапі
педагогічних училищ та коледжів, студентів
педагогічних спеціальностей романо-германських
факультетів вузів, батьків, зацікавлених у тому,
щоб учні початкової школи опановували
англійську мову легко, з інтересом.



Вронская, И. В. Английский с самого начала /
И. В. Вронская. – Санкт-Петербург : Каро, 2009. – 157 с. : ил. –
Библиогр. : с. 150.

Книга призначена для навчання основ
англійської мови дітей старшого дошкільного та
молодшого шкільного віку і являє собою цикл із
30 занять з єдиним сюжетом і героями –
лісовими мешканцями.

Навчання читання починається з алфавіту.
Кожну букву дитина прописує і виконує завдання
на її запам'ятовування. У міру засвоєння дитиною
алфавіту і правил читання заняття набувають
вигляду розповіді про пригоди героїв, в сюжетну
канву якого майстерно вплетені англійські
вирази, які дитина повторює слідом за дорослим.

Посібник можна використовувати в якості
основного або додаткового курсу на заняттях в
групі або на індивідуальних заняттях з дитиною.



Фурсенко, С. В. Грамматика в стихах = Poems for Kids :
весёлые граммат. рифмовки англ. яз. / С. В. Фурсенко. – Санкт-
Петербург : КАРО, 2005. – 160 с. : ил. – (English).

Навчальний посібник представляє собою
збірку коротких веселих віршів з різноманітними
граматичними моделями англійської мови.

Римування допоможе весело й ефективно
засвоїти найбільш вживані граматичні
конструкції англійської мови, перетворити
навчання в цікаву гру.

Пропоновані матеріали можуть бути
використані як на початковому та середньому, так
і на просунутому етапах вивчення англійської
мови. Вони охоплюють всі граматичні явища – від
дієслова to be та займенників до умовного способу
та пасивного стану дієслів.

Посібник може бути використано як під час
занять у школі, ліцеї, гімназії, на курсах, так і в
позакласній роботі і вдома.



Шалаева, Г. П. Овощи и фрукты / Г. П. Шалаева. –
Москва : АСТ : СЛОВО, 2010. – 31 с. : ил. – (Английский для
детей).

Оригінальна й ефективна методика, що
використовується в усіх книгах серії,
дозволить вашій дитині за короткий термін і
практично «з нуля» вивчити свою першу
іноземну мову.

Кожній темі відведено окремий урок.
Словниковим ядром уроку є найбільш часто
вживана лексика (за допомогою якої дитина
дізнається, як називається той чи інший
предмет англійською мовою) і мовні зразки,
що допомагають складати ціле речення.



Ласкаво просимо у світ художньої літератури = Welcome to
the World of Fiction : кн. для читання, 1-4 класи / упоряд.:
І. А. Гладка, Є. П. Момот. – Київ : Либідь, 2001. – 166 с.

Посібник містить добірні уривки з творів
англійських та американських письменників,
легенди, народні англійські та американські
казки. Після кожного оповідання наведені
закріплюючі вправи, що без сумніву
допоможуть учням навчитися не тільки
переказувати тексти, але також складати
короткі твори. Посібник містить додатковий
матеріал, що охоплює тексти для читання
вдома, а також пісні з нотами, прислів’я,
приказки, скоромовки.

Видання буде корисним для учнів, що
навчаються у 1-4 класах загальноосвітніх
шкіл, коледжів, гімназій.



Учим английский с любимыми сказками / пер. с пол.
В. Скоробогатова. – Харьков ; Белгород : Клуб семей. досуга,
2013. – 127 с. : ил.

Слухаючи захоплюючі історії про Білосніжку,
Червону Шапочку, Сплячу Красуню, Кота в
чоботях, ваш малюк швидко і легко вивчить багато
англійських слів і виразів.

У книзі представлені нескладні тексти казок
англійською мовою, які ви можете прочитати
дитині, їхній переклад на російську мову, а також
яскраві ілюстрації. Основні англійські слова
винесені на поля, а перевірити переклад і вимову
можна за словником.

Матеріал викладено так зрозуміло і зручно
для сприйняття, що, ознайомившись з ним, ви
легко зможете задати дитині додаткові запитання,
поговорити англійською про улюблених героїв
казок, проконтролювати знання малюка.



Щебликіна, Т. А. Funny Stories and Tales for Reading :
казки та оповідання для читання : творч. вправи : весел.
розмальовки / Т. А. Щебликіна. – Харків : Торсінг Плюс,
2008. – 317 с. : іл. – (Новітня читанка для школярів).

Книжка для читання містить різноманітні за
стилем, невеликі за обсягом, доступні і чіткі за
змістом, будовою та лексико-граматичним
оформленням історії, казки й оповідання.

Представлено матеріал для класного і
позакласного (домашнього) читання англійською
мовою. Він розрахований на учнів молодших,
середніх та старших класів ліцеїв, гімназій та
загальноосвітніх навчальних закладів, в яких
англійська мова вивчається як іноземна.
Навчальний посібник стане у пригоді і вчителю —
творчій людині, яка шукає нові шляхи у навчанні
школярів іноземної мови, прагне робити
навчальний процес цікавим та корисним.



У книзі розповідається про маленького
кролика, який вирушив до великого міста,
щоб знайти мед для своєї хворої мами. На
його шляху зустрічається багато
різноманітних пригод, адже це велике місто, а
він все ще дуже маленький і губиться.
Зворушлива історія зі зворушливими
ілюстраціями та щасливим кінцем.

Книга ідеальна для вивчення та
тренування англійської мови, оскільки містить
не надто складні слова та вирази, які дитина
молодших класів з легкістю зможе прочитати
та зрозуміти.

Malkovych, I. Honey for Mommy / I. Malkovych, S. Uss. –
Kyiv : A-BA-BA-HA-LA-MA-HA, 2007. – 32 с. : il.



Шкляр, В. М. Песик Гав, соловейко, джміль і два жолуді  : 
оповідання   / В. М. Шкляр ; худож. К. Лавро. – Львів   : 
Апріорі, 2016. – 48 с. : іл. – Текст парал.: укр., англ.

Дитячий світ – то суцільні дива та
неймовірні пригоди. І якими ж яскравими
вони постають в оповідках автора
знаменитого «Чорного Ворона» під пензлем
одного з найкращих європейських
ілюстраторів.

Паралельний текст англійською стане
унікальною допомогою для розумненьких
хлопчаків і дівчаток, охочих змалечку
вивчити іноземну мову.



Збірка яскравих оповідань про перше
входження дитини у складний світ людських
взаємин, про пізнання добра і зла, які тісно
сусідують як у реальному житті, так і в чарівній
казці.

Подарункове видання містить паралельний
текст оповідань англійською мовою, що
неабияк прислужиться дітлахам дошкільного та
молодшого шкільного віку, котрі вивчають
найуживанішу іноземну мову.

Шкляр, В. М. Помста Баби Яги : оповідання / В. М. Шкляр ;
худож. К. Лавро. – Львів : Апріорі, 2017. – 74 с. : іл. – Текст
парал.: укр., англ.



З представленими виданнями ви можете
ознайомитися у Миколаївській  обласній 

універсальній науковій бібліотеці 
(м. Миколаїв, вул. Московська, 9).


