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МОБІЛЬНІ ДОДАТКИ ДЛЯ ДОШКІЛЬНЯТ  
НА ПІДТРИМКУ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 
У змісті Базового компонента дошкільної освіти з метою 

забезпечення наступності та неперервності змісту освітніх ліній від 
дошкілля до випускних класів серед інших змістових ліній виокремлено 
«Комп’ютерну грамоту» та «Іноземну мову» [1]. 

Нині мобільні технології розвиваються з великою швидкістю, тому 
недооцінити їх вплив в освітній сфері просто неможливо: є додатки для 
будь-якого віку, починаючи від наймолодших – дошкільнят. Дуже 
важливо, щоб, окрім розважальної, такі додатки виконували ще й 
навчальну функцію, адже малюкові повинно бути і цікаво, і корисно [2]. 
Батьки мають можливість встановити на планшет або смартфон ігри та 
програми, адресовані дітям. І тут прихована основна задача батьків – 
визначити, який контент відповідає віковим особливостям розвитку 
їхньої дитини. Задача вихователя полягає у співпраці з батьками щодо 
рекомендації (чи не рекомендації) того чи іншого програмного 
забезпечення та часу на їх використання. 

Метою даної роботи є огляд мобільних додатків для дошкільнят на 
підтримку вивчення англійської мови. 

1. LinguaLeo (3+) [3]. 
З допомогою левенятка Лео (рис. 1) є можливість виконувати вправи 

на тренування читання, розуміння на слух, вивчення і запам’ятовування 
нових слів. У процесі гри нараховуються бали у вигляді фрикадельок, 
щоб перейти з одного рівня на інший, треба заробити певну кількість 
фрикадельок. Це є мотивацією до навчання, адже це весело.  
Є можливість працювати онлайн і офлайн. 
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Рис. 1. Левенятко Лео 

 
У безкоштовній версії немає доступу до деяких варіантів тренувань, 

обмежена кількість слів, які можна додавати в словник, і немає доступу 
до базових правил граматики. Але є навчальні мультики, пісеньки, вірші 
для дітей. 

2. «Англійська мова для дітей з Бенні» (3-8 років) [4]. 
Слоненя Бенні (рис. 2) допомагає дітям вивчити, як в англійській мові 

називаються кольори, цифри, одяг, фрукти і їжа, тварини, як правильно 
називати членів своєї сім’ї, і вітатися – всього 14 тем та забавні ігри. 

 

 
Рис. 2. Слоненятко Бенні 

 
У темі «Привітання» на дитину чекають кілька діалогів з участю 

слоненяти, решта тем збудовані за одним шаблоном. У кожній є чотири 
розділи-віконця: перше – вивчення і прослуховування слів, 
запам’ятовування правопису, інші – малюк повинен пройти міні-гру, 
щоб краще запам’ятати пройдений матеріал. У безкоштовній версії є 
доступ до розділів «Привітання» і «Тварини». 
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3. Kids ABC Alphabet Puzzles (2-6 років) [5]. 
Гра для вивчення алфавіту, слів і їх правопису. Гра побудована на 

розв’язуванні різних головоломок. За словами розробників, гру вони 
створювали разом зі своїми дітьми, які допомогли її вдосконалити. Мова 
додатку – англійська (рис. 3). Переваги: якісна анімація, красива графіка 
різні види ігор, сторінка для батьків з докладним описом додатку. 
Додаток доступний безкоштовно. 

 

 
Рис. 3. Інтерфейс Kids ABC Alphabet Puzzles 

 
Педагогічно виважене використання розглянутих мобільних додатків 

сприятиме формуванню компетентностей як за змістовою лінією 
«Комп’ютерна грамота», так й «Іноземна мова». 
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