Вчіться
читати
разом з
нами!

Рекомендації для батьків та вчителів
Jolly Phonics для дітей віком від 3 до 8 років

Jolly Phonics являє собою основу для повного оволодіння
англійським читанням та письмом. Використовуючи метод
синтетичних фоніксів для навчання звукам англійської мови, дана
система є мультисенсорною і, одночасно, розважальною. Діти
навчаються використовувати звуки для правильного читання та
написання слів.
Дана рекомендація містить поради для батьків та викладачів.
Вона роз’яснює принципи, що закладені в основу системи Jolly
Phonics. Мета рекомендації - показати яким чином відбувається
навчання за схемою Jolly Phonics, а також надавати більш широкі
можливості для допомоги дітям.
Весь матеріал призначений для використання у школі. Значна його
частина також ідеально підходить для домашнього використання;
такі елементи матеріалу відмічені зірочкою* та можуть бути
використані як в комплекті, так і окремо.
Jolly Phonics включає вивчення нерегулярних складних слів,
так званих “Tricky Words”, наприклад: said, was and the. Разом
зі згаданим матеріалом слід також використовувати книжки з
оповіданнями.
Під час навчання батьківська підтримка у вигляді похвали та
різноманітних заохочень вкрай необхідна дітям. Слід керуватися
темпами, які обрала ваша дитина. Якщо трапилось так, що інтерес
до заняття був раніше втрачений, облиште навчання на деякий
час і поверніться до нього пізніше.
Не всім дітям вдається легко навчитися змішувати звуки.
Додаткова практика буде сприяти грунтовному оволодінню
читанням і допоможе вашій дитині відчувати себе впевнено у
школі.
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П’ять основних навичок читання та письма:
1. Вивчення звуків
2.Вивчення буквотворення
3. Злиття та змішування звуків
4. Ідентифікація/знаходження звуків у словах
5. Правопис складних слів
Не дивлячись на те, що згадані навички подаються окремо, в
нашій рекомендації вони будуть розглядатися разом.

1. Вивчаємо звуки

Окрім алфавіту, модель Jolly Phonics навчає дітей 42 звукам
англійської мови. Звуки розподілені на 7 груп. Деякі звуки графічно
можуть бути представлені за допомогою двох букв, наприклад:
“ЕЕ” або “ОR”. Такі звуки називаються “диграфи”. Буквосполучення
“ОО” та “ТН” можуть створювати по два звуки кожне, як наприклад
у словах ВООК, МООN, THAT, THREE. З метою відрізнити ці два
різні звуки диграф може бути представлений двома способами,
як зазначено нижче.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

s, a, t, i, p, n
c k, e, h, r, m, d
g, o, u, l, f, b
ai, j, oa, ie, ee, or
z, w, ng, v, oo, oo
y, x, ch, sh, th, th
qu, ou, oi, ue, er, ar

Кожен новий звук вводиться за допомогою дії, яка дозволяє дітям
запам’ятовувати букву/букви, що представляють такий звук.
Отже, побачивши букву чи буквосполучення, дитина може швидко
та правильно назвати звук та одночасно відтворити ту дію, яка
відноситься до звуку, що відображає показану йому букву. Кожен
день можна брати для вивчення по одному звуку. Коли дитина
набуває впевненості, відпадає необхідність користуватися діями.
На сторінці 8 цих рекомендацій Ви зможете ознайомитися зі
списком усіх звуків.
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Діти мають вивчати кожну букву не за її
алфавітною назвою, а за звуком, котрий цю
букву представляє. Наприклад, буква Аа /
ей/ повинна вимовлятися як Аа /е/ у слові
ant, але не аі /ей/, як у слові aim. Аналогічним
чином буква Nn має вимовлятися nn /нн/,
як у слові Net, а не /ен/. Подібна тактика
у вимові допоможе при злитті звуків для
формування слів. Назви букв повинні
вивчатися на пізнішому етапі.
Букви потрібно вводити не в алфавітному порядку. За допомогою
першої групи букв (s, a, t, i, p, n) простіше складати більш легкі
слова. Тому ця група розглядається першою. Букви “b” i “d”
розміщені у різних групах для запобігання плутанині.
Звуки, які мають більше одного способу написання, на
початковому етапі прeдставляються за допомогою тільки однієї
форми. Наприклад, звук аі у слові “rain” подається першим, а потім
викладаються альтернативні сполучення a-e (gate) та -ay (day).
Приклади можна знайти в Jolly Phonics Word Book.

2. Вчимося писати букви
Для дітей дуже важливо навчитися правильно тримати в руці
олівець або ручку.

Захват ручки має бути однаковим
як для тих, хто пише правою
рукою, так і для шульги.

Ручка тримається трьома пальцями: середнім, вказівним і
великим, при цьому всі пальці повинні бути злегка закругленими.
Якщо з самого початку дитина почне тримати олівець чи ручку
неправильно, то в подальшому буде складніше виправити
неправильний захват. Уже на ранньому етапі дитина має учитися
писати букви правильно. Англійська буква Сс /сі/ одна з перших,

яку діти вчаться писати. У її формі міститься база для всіх інших
букв, наприклад, база для букви -d-. Особливо велику увагу слід
приділяти написанню таких букв:
- Буква -о-: (починаємо писати зверху і ведемо вниз проти
годинникової стрілки, а не навпаки);
- Буква -d-: (її написання починаємо зсередини, а не зверху);
Букви -m- і -n-, а також подібні до них, характеризуються тим, що
діти повинні починати їх писати з палички, яка ведеться зверху
вниз. Jolly Phonics DVD, Jolly Stories (оповідання) і книги Finger
Phonics показують правильне формування кожної букви. Корисно
запам’ятати, що жодна буква не починається знизу.
Згодом дитина буде вчитися писати прописами. Такий вид
письма сприяє його швидкості та покращенню рівня грамотності.
Коли слова написані “одним рухом руки”, легше запам’ятати їх
правильний правопис.
Jolly Phonics використовує спеціально призначений для навчання
дітей читанню та письму шрифт «Sassoon Infant». Багато букв, як
наприклад, -d і –n мають знизу справа хвостик для більш легкого
переходу на прописний вид письма, в якому букви з’єднуються
одна з одною.

5

3. Зливання звуків або Синтез
Змішування звуків або їх синтез - це процес,
при якому діти вимовляють окремі звуки у
слові, а потім з’єднують їх в одне ціле, таким
чином формуючи слово. Наприклад, вимовляємо
кожен звук окремо - d-o-g та «зливаємо» всі звуки, утворюючи
слово dog. Цю техніку має опанувати кожна дитина. Чим більше
практики, тим швидше настане прогрес. Спочатку дорослий має
швидко вимовити будь-яке англійське слово, розбиваючи його на
звуки, та з’ясувати чи здатна дитина це слово почути. Якщо для
дитини вгадати це слово – завдання не з простих, дорослий має
дати шанс: повторити слово або ж дати підказку. Деяким дітям
може знадобитися більше часу для розпізнавання слова. Однак,
якщо перший звук намагатися вимовити більш голосно, можна
полегшити для дитини ідентифікацію слів. Намагайтеся потрошку
гратися з дитиною в подібні ігри. Починайте зі слів b-u-s, t-o-p, ca-t и h-e-n. Слова, які підходять для цієї гри, можна знайти в The
Phonics Handbook and the Jolly Phonics Word Book.
Пам’ятайте, що деякі звуки – диграфи -,
представлені двома буквами, наприклад, - sh.
Діти повинні вимовляти диграф – sh, а не букви
– s и –h окремо. Практикуючись, діти зможуть
розрізняти в графі один звук, поєднуючи його з
іншими для утворення слів. Таким чином, слово
rain має вимовлятися як –r –ai - n, а слово feet
- як f-ee-t. Спеціальні синтезкартки The Jolly Phonics Regular Word
Blending Cards можуть використовуватися для такої практики та
поліпшення навичок змішування звуків.
Необхідно розрізняти поєднання приголосних, як, наприклад, –
st та диграфи, наприклад, -sh. В поєднанні
приголосних є два звуки: -s і –t, кожен з
цих звуків можна розпізнати індивідуально,
незалежно один від одного. В диграфі
подібного не відбувається. Порівняємо
слово Mishap зі словом Midship. В першому
випадку вимовляємо обидва звуки окремо
один від одного /Міс-хеп/. В другому букви
-sh не відокремлюються одна від одної5

у вимові та, відповідно, вимовляються одним звуком – sh /Ш/
у слові /Мідшіп/. При вимові звуків у поєднанні, як наприклад у
слові FLAG, навчайте дітей вимовляти два перших звука одним
блоком: -FL –A –G, а не -F –L –A –G. Це буде сприяти збільшенню
швидкості читання.
Деякі слова англійської мови мають нерегулярне написання та не
можуть бути прочитані за допомогою злиття звуків, наприклад:
SAID, WAS та ONE. На жаль, таких слів існує багато, тому
нерегулярна частина слова повинна запам’ятовуватися. Це так
звані «хитренькі» слова або “Tricky Words”.

4. Розпізнаємо звуки в словах
Один з самих легких способів навчитися правильно
писати слова – це уважно прислухатися до звуків, з
яких вони складаються. Вміння розпізнавати звуки
в словах корисне навіть у випадку з нерегулярними
«хитренькими» словами – “Tricky words”.
Почніть із гри. Вимовте слово і попросіть дитину намагатися почути
і назвати перший, початковий звук у цьому слові. Гра I-Spy («Бачубачу») ідеально підходить для практики. Потім можна спробувати
визначити звуки у кінці слова чи в середині. До речі, ті звуки, які
знаходяться у середині, зазвичай значно важче ідентифікувати
на слух.
Починайте з більш простих слів, що складаються з трьох букв cat,
hot та їм подібних. Можна просто вимовити слово і потім розкласти
його на звуки, причому супроводжувати кожен звук хлопком.
Три хлопка-три звуки. Будьте уважні з диграфами! Слово fish,
наприклад, має 4 букви, але тільки 3 звука: f-i-sh.
Щоб «привчити вухо» розкладати слова на звуки, можна
використовувати римування, вірші та Jolly Songs. Також можна
використовувати й інші ігри:
а) додавати по звуку: що вийде, якщо додати р до слова ink?
Відповідь: pink. Інші приклади: m-ice, b-us і так далі.
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б) видаляти звук: що залишиться, якщо прибрати р в словi pink?
Відповідь: ink. Інші приклади: f-lap, s-lip, c-rib, d-rag, p-ant, m-end,
s-top, b-end, s-t-rip і тому подібне.

5. Написання «хитреньких» слів – “Tricky
words”

Існує кілька способів допомогти дітям навчитися правильно
писати складні нерегулярні слова:
1. Подивись, Закрий, Напиши, Перевір. Спочатку подивіться разом
з дитиною як пишеться слово, визначте у якому місці розташована
«хитренька» частинка цього слова. Нехай дитина намагається
написати слово у повітрі одночасно називаючи букви. Закрийте
слово і попросіть дитину написати його правильно. Перевірте.
2. Вимовте слово так, як воно звучить. Вимовте кожен
звук у слові, наприклад слово -was повинно звучати
як - w-a-s, однак насправді вимовляється |уоз|.
3. Мнемоніка. Кожна початкова буква цієї фрази нам дає
слово, яке ми бажаємо написати. Наприклад: laugh - Laugh
At Ugly Goat´s Hair.
4. Правопис також покращиться з використанням
прописних букв.

Оповідання.

Щоб пробудити у дитини цікавість та насолоду від читання,
дорослим рекомендується читати своїм дітям книжки.
З моменту, коли діти почали вивчати звуки, вони зможуть швидко
розпізнавати їх у словах. З того ж часу, синтезуючи звуки,
тобто зливаючи їх в одне ціле, діти зможуть «відновлювати»
слова при читанні. Краще починати з читання оповідань, у яких
використовуються прості слова. З цією метою була створена серія
книжок Jolly Readers.
Після досягнення дітьми певної швидкості читання, наступною,
не менш важливою для розвитку, навичкою стане розуміння
прочитаного. Тут без участі дорослих також не обійтись. Після
прочитаного оповідання дитині можна поставити кілька питань,
що стосуються тексту.

Про метод Jolly Phonics
Авторами Jolly Phonics є Сьюзан Ллойд та
Сара Вьорнем- обидві викладачі початкових
класів школи Woods Loke Primary School, міста
Лоустофт (Lowestoft), Англія.
Незалежні дослідження показують, що за рік діти, які навчаються
читанню та письму за схемою Jolly Phonics, випереджають самі
себе, а також своїх однолітків у середньому на 12 місяців, таким
чином розвиваючись на рік уперед. Причому як хлопчики, так і
дівчатка мають однакові успіхи у вивченні грамоти.
Jolly Phonics – це мультисенсорний метод, розроблений для
того, аби дорослі, навіть по завершенні виснажливого дня, могли
використовувати його з легкістю та впевненістю!
Jolly Learning Ltd. є незалежним Британським
видавництвом, заснованим у 1987 році.
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Дії
s
a
t
i

1

p
n
ck
e
h
r

2

m
d
g
o
u
l
f
b

3

Повільно відтворюючи рукою у повітрі хвилясті рухи,
зображуємо змію та вимовляємо ssssss
Рухаємо пальцями у напрямку знизу вгору та вздовж
всієї руки трошечки вище ліктя, ніби струшуючи 		
мурашок, та вимовляємо а, а, а
Повертаємо голову з боку в бік, ніби спостерігаючи за
грою в теніс, та вимовляємо t, t, t
Уявіть себе мишеням, що розправляє вусики пальцями
обох рук, вимовте i, i, i
Уявіть, що ваш вказівний палець – це свіча. Подмухайте на
нього та вимовте р, р, р
Витягнувши руки по боках чи вперед і навхрест, імітуйте
шум літака nnnnnn
Підніміть руки догори та клацніть пальцями, ніби у вас у
руках кастаньєти, вимовивши сk, сk, сk
Уявіть, що ви розбиваєте яйце об край сковорідки, та
вимовте eh, eh, eh.
Тримаючи долоню навпроти рота, і ніби важко дихаючи
після фізичної вправи, вимовляємо h, h, h
Імітуйте рухи цуценяти, що намагається розірвати 		
шматок тканини, граючись із нею, рухаючи головою з
одного боку в інший, вимовляючи rrrrrr
Потріть животи, ніби перед вами смачна їжа, і скажіть
mmmm
Імітуйте гру на барабані, опускаючи та підіймаючи 		
кулаки та вимовляйте d, d, d
Рухаючи рукою за спіраллю, відтворюйте рух води з ванної
у трубу та вимовте g, g, g
Уявіть, ніби ви вмикаєте та вимикаєте світло, та скажіть
o, o, o
Уявімо, що відкриваємо зонтик, вимовляючи u, u, u
Уявіть льодяник на паличці, вимовте lllll
Повільно з’єднуємо руки, уявивши, що у нас в руках 		
надувний м’яч, з якого виходить повітря, та вимовте ffffffff
Уявіть, що ви збираєтеся битою відбити м’яч, та скажіть
b, b, b

y
x
ch
sh
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Уявіть, що ви їсте йогурт і вимовляєте y, y, y
Поставте руку перед очима, наче тримаєте апарат для 		
рентгена та скажіть ks, ks, ks
Притиснувши зігнуті руки до боків, зображуйте рух 		
поїзда, скажіть ch, ch, ch
Піднесіть вказівний палець до губ, вказуючи на тишу,
вимовте shshsh
Уявіть, що ви веселий пустотливий клоун, злегка 		
витягніть вперед язик та вимовте звук th, th, th, потім
просуваючи язик трошечки вперед для звука th
Розведіть руки у боки, уявіть, що ви – бджола і вимовте zzzz
Дмухайте на руку, наче ви – вітер, і вимовте wh, wh, wh
Уявіть, що ви – важкоатлет та підіймаєте дуже важку
штангу, вимовляючи ng
Уявіть, що ви за кермом автомобіля, скажіть vvvvv
Рухаючи головою вперед та назад, уявімо себе зозулею в
годиннику та вимовляємо u, oo; u, oo
Прикладіть руку до вуха та скажіть ai, ai, ai
Рухайтесь, наче желе на тарілці, вимовляючи j, j, j
Прикладіть долоню до рота, наче ви зробили поганий
вчинок, та скажіть oh!
Стійте струнко, наче ви моряк, що віддає честь, 		
вимовляючи ie, ie, ie
Прикладіть руки до голови, імітуючи віслюка, та скажіть
eeyore , eeyore
Руками зображуйте клюв качки та скажіть qu,qu, qu.
Уявіть, що ваш палець – голка, якою ви вкололи інший 		
палець. Вам боляче, і ви вимовляєте ou, ou, ou
Ви- моряк! Розташувавши дві долоні по обидва боки
рота, намагайтеся крикнути іншому моряку так, щоб він
вас почув oi! ship ahoy!
Вказуючи на людей, що знаходяться навколо вас, 		
скажіть you, you, you
Виконуючи руками обертові вправи «веретено», уявімо,
що ми змішуємо інгредієнти в міксері, та вимовляємо ererer
Широко відкрийте рота і скажіть ar, ar, ar (Британський
варіант англійської мови)
Імітуючи руками рухи тюленя та звуки, які він вимовляє,
скажіть ar, ar, ar (Американський варіант англійської мови)

Матеріал для домашнього використання.

*Suitable for use at home

My Jolly Phonics*

New!
Комплект мій Jolly Phonics вміщує широкий спектр матеріалів,
досконало розроблених для використання в домашніх умовах, зокрема,
для дітей, що починають читати і писати. Комплект являє собою повний
пакет мульти-сенсорних ресурсів, що дозволяють дітям засвоювати
знання у захопливій ігровій формі. Всі матеріали знаходяться у валізці,
тому дитина може взяти її з собою куди завгодно. Для батьків маємо
рекомендацію, яка забезпечить основну інформацію про те, як
використовувати матеріал JollyPhonics.

Сюди входять:
•
•
•
•
•
•

Jolly Phonics Activity Books 1-7 – книжки із
вправами;
Jolly Phonics DVD
Jolly Phonics Games CD (Single User) - CD з
іграми;
Jolly Songs – Книжка и CD з піснями;
Jolly Stories – Книжка з оповіданнями;
Jolly Phonics Letter Sound Poster – Плакат з буквами та
звуками;

Крім того, подарунок з чoтирьох «трикутних» олівців
для зручного захвату олівця та ластик.
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Jolly Phonics Activity Books 1 - 7*

Нехай ваша дитина відкриє для себе звуки, які позначаються буквами
англійської мови. В цьому, за допомогою вправ, що знаходяться у
семи книжках Jolly Phonics Activity Books 1 – 7, вашій дитині допоможе
мишеня Інкі та його друзі. Ці яскраво ілюстровані книги складаються
з 36 сторінок формату А4 та охоплюють усі 42 звуки англійського
алфавіту. Крім того, включають в себе дві сторінки зі стікерсами
(наліпками). Кожен звук супроводжується короткою історією та
фізичними діями.

Кожна книга вміщує ряд різноманітних заходів та вправ, наприклад:
розмальовки, практика письма, пазли, ігри, лабіринти, поради, яким
чином зробити власними руками поробки, флеш-картки, вправи зі
з’єднання слів з відповідними малюнками, а також список вивчених слів,
які діти зможуть вільно прочитати. Все це супроводжується простою
інструкцією для того, щоб діти насолоджувалися навчанням самостійно,
з мінімальним контролем з боку дорослих.
Jolly Phonics Activity Books захоплююче супроводжують дитину на
першому етапі читання та письма, закріплюючи впевненість та надаючи
необхідні навички. Вік 3+.
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Jolly Stories*

Приєднуйтесь до пригод мишеняти на ім’я Інкі
та його друзів! Слідкуйте за ними в усіх семи
історіях, де описуються 42 звуки англійського
алфавіту. Ця чудова книжка складається з 40
сторінок, на яких представлені по одному чи
по два звуки, а також ряд слів для читання та
дії, що відповідають звукам. Рельєфні букви
допомагають дітям краще відчути та розпізнати
саму букву.

Jolly Phonics Games CD*

Увійдіть в інтерактивний світ Інкі та його друзів,
які допоможуть вашій дитині навчитися читати й
писати. За допомогою 20 захоплюючих ігор діти
зможуть самостійно практикувати 5 навичок
Jolly Phonics. Ігри мають різні рівні складності та
ідеально підходять для дітей від 3 років.

Jolly Phonics DVD*

DVD охоплює всі звуки, що відповідають буквам
англійського алфавіта, та 5 основних навичок
читання та письма. Вміщує додатковий матеріал
для роботи дітей та рекомендації для батьків з
докладними роз’ясненнями про звуки англійської
мови, що є ідеальним для тих, хто вирішив
засвоїти іноземну мову.

Finger Phonics Books 1-7*

Цей набір книг ідеальний для використання
після перегляду DVD. Кожна з 7 книг присвячена
одній групі звуків. Форми вирізаних букв дають
дитині можливість сенсорно, пучками пальців
відчути, як правильно формувати букву, а дії
допомагають запам’ятати звук.

Jolly Phonics Magnetic Letters*
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Відерце містить 106 букв нижнього регістру –
маленькі, тобто не заголовні. Приголосні мають
червоний колір, а голосні - синій. Крім того, в
наборі є диграфи.

Jolly Phonics Workbooks 1-7*

Jolly Songs*

Цікавий
спосіб
для
дітей
продовжувати
систематизувати раніше набуті навички.
Сім книг охоплюють аспекти розпізнавання букв,
курсивне та альтернативне написання голосних.
Стратегія для написання «хитреньких» слів та
складних головоломок для розвитку здібностей
сприймати звуки, також представлена в цих семи
книгах. Вік 4 +.

Збірник веселих пісень, які складені з популярних
дитячих англійських мелодій, на кожен з 42 звуків
англійської мови. Всі пісні записані дітьми на
окремому СD та підходять як для групових занять в
школі, так і для домашнього використання.

Jolly Phonics
Letter Sound Poster*

Плакат звуків англійської мови від Jolly Phonics представляє всі 42 звуки та дії, що їм
відповідають. Чудово підходить для роботи
вдома, в школі та повторень зі старшими дітьми.

Stencilets*

Трафарети сприяють закріпленню навичок
письма олівцем або ручкою, а також
буквотворенню. Трафарети виготовлені з
міцного пластика, який можна мити, і який міцно
утримує під собою папір.

Jolly Phonics Puppets*

Оживіть свої заняття за допомогою трьох
головних героїв Jolly Phonics – м’яких, плюшевих
ляльок: мишеняти Інкі, Змійки та бджілки «Бі».

Jolly Phonics Read and See*

Ці тематичні книжечки чудово допомагають
розпізнавати та практикувати правильне злиття,
а також вимову англійських звуків, що вивчені
раніше. Ілюстрації до кожного слова сховані під
вкладкою.
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Jolly Readers*
Level 1

Level 2

Level 3

Level 4
Набори цікавих, розподілених за рівнями оповідань для тих дітей, які вже
готові взятися до справжнього самостійного читання. Контрольований
словниковий запас дозволяє читати слова з тими звуками та буквами,
які дитина вже може легко розпізнати. «Хитренькі» слова - Tricky Words
також включені до кoжного з наборів. Їх повний список можна прочитати
на задніх обкладинках книжок. Оповідання розподілені на три категорії:
Мишеня Інкі та його друзі, художня література та оповідання із серії
документальної прози. Кожна з вищезгаданих категорій складається з
6 книг.

Jolly Dictionary*

Jolly cловник розроблений з метою покращити читання та письмо,
допомагаючи дітям стати незалежними в своєму навчанні. Спеціально
підібрані 6000 слів легко читаються та сприймаються дітьми. Словник
удостоєний нагороди герцога Единбурзького. На яскраво ілюстрованих
сторінках головні герої Jolly Phonics допомагають дітям зрозуміти
значення слів.
•
Для зручності словник розподілений на 4
частини, що дозволяє дітям швидко в ньому
зорієнтуватися
N NE
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Унікальний гід з вимови
кожного слова з
об’єднаними диграфами
і наголосом.

w

•

oo
Language B

Classroom Resources - Ресурси для класу
The Phonics Handbook
Точка відліку для
ефективного навчання
за схемою Jolly
Phonics. The Phonics
Handbook є повною
рекомендацією для
навчання читанню, письму
та орфографії.

Jolly Phonics Word Book
Своєрідний словниковий
банк, побудований у
відповідності з групами букв,
комбінацій початкових та
кінцевих приголосних звуків,
альтернативних написань
голосних та складних
«хитреньких» слів – Tricky Words.
JP Letter Sound Strips
Набір з 30 стрічок для кожної
дитини, аби допомогти їй
запам’ятати вимову звуків та,
відповідно, написання букв.
Звуки розташовані з одного
боку, а альтернативне написання
голосних – з іншого.

Jolly Jingles
Розважальний та інтелектуальний
спосіб закріпити знання звуків та
розвинути навички читання. На
кожній сторінці надрукований
текст пісень, традиційна мелодія
та дії для виконання. Пісні на
компакт- диску – CD виконані
канадськими дітьми.
JP Tricky Word Wall Flowers
Дозволяє вчителям створити
яскравий настінний квітковий
дисплей, що постійно буде
нагадувати дітям про написання
«хитреньких» Tricky Words.

Finger Phonics Big Books 1-7
Ці великі книжки для
використання вчителем
дозволяють навчати одночасно
весь клас. Зміст цих книг
тотожний змістові Finger Phonics
books.
JP Alternative Spelling
& Alphabet Posters
Набір, що складається з двох
плакатів. На одному плакаті
зображене альтернативне
написання голосних, а на іншому
– букви англійського алфавіту.
Jolly Phonics Cards
Чотири набори флеш-карт
для використання дітьми на
уроці: звуки букв англійської
мови, злиття звуків у словах,
інакше кажучи, їх блендінг,
альтернативне написання
голосних та «хитренькі» слова з
трюком Tricky Words.
Jolly Phonics Wall Frieze
Представлений у вигляді семи
ілюстрованих стрічок, які можна
повісити на стінці як поруч, так і
окремо. Стрічки із зображенням
звуків також можна розрізати на
індивідуальні квадрати.
Jolly Phonics Tricky Word Hat
Плюшевий капелюшок
може бути
використаний спільно
з “Tricky Word Wall
Flowers”. Включає
в себе пакет з 72
липкими стрічками для
прикріплення слів.

Jolly Phonics Starter Kit
Стартовий комплект Jolly
Phonics

В цей комплект входить весь матеріал, що необхідний для проведення
повноцінного заняття за методикою Jolly Phonics. Набір матеріалів
зберігається в яскравому кейсі, спеціально призначеному для
акуратного та зручного зберігання:
•
Jolly Phonics Word Book
•
The Phonics Handbook
•
Finger Phonics Big Books 1-7
•
Jolly Phonics DVD
•
Jolly Phonics Letter Sound Strips
•
Jolly Phonics Wall Frieze
•
JP Alt Spelling & Alphabet Posters
•
Jolly Phonics Cards
•
JP Tricky Word Wall Flowers

Jolly Phonics Pupil & Teacher’s Books
Ці книжки дозволяють дитині розвинути основні
навички грамоти та можуть використовуватися
з різними навчальними цілями, оскільки в даних
підручниках запропонований широкий спектр
цікавих дидактичних заходів.
The Grammar Handbooks 1 and 2
За допомогою цих книг вводиться граматика, правопис та
пунктуація протягом кількох наступних років по закінченні
Jolly Phonics. Кожна книга складається з 36 занять,
супроводжується іграми та додатковим матеріалом,
включаючи фотокопії. Матеріал містить у собі багато
заходів, що охоплюють весь граматичний спектр.
Jolly Grammar Big Books 1 and 2
Ці книжки дозволяють навчати
одночасно весь клас новим
граматичним правилам.
18

Jolly Phonics
Classroom Kit

Містить повний набір шкільних ресурсів для роботи викладача зі своїм
классом. Комплект забезпечує дітей матеріалами з читання, письма,
починаючи з вивчення звуків, альтернативного їх написання та складних
слів, і закінчуючи читанням декодованих книг, іншими словами, тих книг,
котрі діти вже здатні прочитати. Всі елементи, що містяться у комплекті,
зберігаються в яскравому кейсі для акуратного та зручного зберігання.
Всі нижчеперераховані ресурси містяться в одній великій коробці:
The Phonics Handbook
Jolly Phonics DVD
Jolly Phonics Word Book
Jolly Phonics Big Books, set of books 1 - 7
Jolly Phonics Letter Sound Strips
Jolly Phonics Cards
Jolly Phonics Alternative & Alphabet Posters
Jolly Phonics Tricky Word Wall Flowers
Jolly Phonics Wall Frieze
Jolly Phonics Puppets
Jolly Phonics Tricky Word Hat
Finger Phonics set of books 1 - 7
Jolly Phonics Resources CD
Jolly Jingles (Big Book and CD)
Jolly Songs (A4 Book and CD)
Read & See Pack 1 (all 12 titles)
Read & See Pack 2 (all 12 titles)
Jolly Readers Level 1, Complete set (all 18 titles)
Jolly Readers Level 2, Complete set (all 18 titles)
Jolly Readers Level 3, Complete set (all 18 titles)
Jolly Readers Level 4, Complete set (all 18 titles)
Плюс один безкоштовний компакт-диск з презентацією в Power Point та
30 невеликих рекомендацій для батьків.
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Для більш детальної інформації відвідайте сайт

www.jollylearning.co.uk
Нас також можна знайти на
Фейсбуці або у Твіттері

     Follow
    us on Twitter
at jollylearning
Переклад з англійської - Солодовник Лілія

Jolly Learning Ltd
Tailours House, High Road,
Chigwell, Essex, IG7 6DL, UK
Tel: 020 8501 0405
Fax: 020 8500 1696
Email: info@jollylearning.co.uk

www.jollylearning.co.uk

82 Winter Sport Lane,
Williston, VT 05495, USA
Tel: 1-800 488-2665
Fax: (802) 864-7626

