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ВІДГУК 
на навчально-методичний посібник 

 
«Скрайбінг-технології як сучасний комплексний засіб візуалізації 

контексту у вивченні іноземних мов» 
 

Запропонований навчально-методичний посібник присвячений актуальній 
темі методики навчання іноземної мови – дослідженню інноваційних 
технологій у навчанні іноземній мові учнів різних вікових категорій. 

Автори справедливо відзначають важливість скрайбінг-технологій як 
сучасного комплексного засобу візуалізації контексту у вивченні іноземних 
мов. 

Перевагою рецензованого посібника є аналіз та розгляд ефективності 
різних типів скрайбінг-технології  (комп`ютерного, аплікаційного, 
магнітного) для формування різних компонентів комунікативної 
компетентності. У роботі запропоновано складові етапи різних видів 
скрайбінгу і можливі методи їх викладання. 

У другому розділі посібника містяться конкретні приклади використання 
скрайбінг-технологій у різних типах загальноосвітньої школи – початковій, 
основній та профільній, що значно підвищує його практичну значимість. 
Привертає на себе увагу той факт, що більшість із запропонованих уроків на 
основі скрайбінгу є авторськими та ілюструють теоретичні положення 
першого розділу. 

Посібник написано науковою мовою з дотриманням всіх норм. Посібник 
має важливе практичне значення і буде цікавим не лише для вчителів 
англійської мови, а й вчителів будь-якої іноземної мови, а також майбутніх 
вчителів іноземної мови. 

З вище сказаного рекомендую цей науково-методичний посібник до друку. 
Кандидат педагогічних наук, професор                                                                    
кафедри міжкультурної комунікації 
та прикладної лінгвістики                                            
Житомирського державного                                   Кандидат педагогічних наук, 
університету                                                              професор 
імені І. Я. Франка                                                      Л.В. Калініна                                                            
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Вступ 
Насправді ж викладання мови – найтяжча справа. Викладати цей 

предмет повинні найздібніші й найталановитіші. Бо це не просто передача 
знань, практичних умінь і навичок. Це передусім виховання. Виховання 
розуму, формування думки, копітке різьблення й ліплення найтонших рис 
духовного обличчя людини. Адже із думки й слова почалося становлення 
людини… Викладання мови –  це майстерність творення людської душі, бо 
воно є найніжнішим, найтоншим зіткненням до серця дитини. 

В. О. Сухомлинський. 
Сучасна школа сьогодні повинна підготувати людину, яка думає і відчуває, 

і не тільки має знання, але й вміє використовувати ці знання в житті. 
Метою базової загальної середньої освіти є розвиток і соціалізація 

особистості учнів, формування у них національної самосвідомості, загальної 
культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, 
творчих здібностей, дослідницьких і життєзабезпечувальних навичок, 
здатності до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін  
і викликів. 

Зміст навчання забезпечується єдністю предметного, процесуального та 
емоційно-ціннісного компонентів і створюється на засадах оволодіння 
іноземною мовою у контексті міжкультурної парадигми, що передбачає 
навчання мови народу, який нею спілкується, та ознайомлення з його 
культурою. Такий підхід зумовлює формування готовності до міжкультурної 
комунікації у межах типових сфер, тем і ситуацій спілкування, визначених 
навчальною програмою 

Згідно нової Програми з іноземної мови завдання  у навчанні іноземної 
мови  полягає у формуванні наступних вмінь: 

• здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених 
чинною навчальною програмою;  

• розуміти на слух зміст автентичних текстів; 
• читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем 

розуміння змісту; 
• здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених 

завдань;  
• адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та 

інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого 
оволодіння іноземною мовою; 

• використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови 
дефіциту наявних мовних засобів;  

• критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб;  
• висловлювати свої думки, почуття та ставлення;  
• ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів 

електронного спілкування;  
• обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до 

різних потреб; 
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• ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного 
вивчення іноземних мов [6]. 

Особливо актуальними ці питання є в період освітніх реформ. Адже 
основним завданням Нової української школи є не лише отримання знань, 
а й уміння  застосовувати їх у повсякденному житті [9]. 

Замість запам’ятовування фактів та понять, учні набуватимуть 
компетентностей. Ми розуміємо компетентність як динамічну комбінацію 
знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших 
особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, 
провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність. Тобто 
формується ядро знань, на яке будуть накладатись уміння цими знаннями 
користуватися, а також цінності та навички, що знадобляться випускникам 
української школи у професійному та приватному житті. 

Спільними для всіх компетентностей є так звані наскрізні вміння: читання 
з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне 
та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, 
ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, 
приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати  
з іншими людьми. 

Щоб набувати компетентностей, школярі навчаються за діяльнісним 
підходом, тобто частіше щось роблять замість того, щоб просто сидіти за 
партами і слухати вчителя.  

Серед ключових компетентностей важливе значення має комунікативна 
компетентність школяра. 

У ракурсі навчання іноземній мові ця компетентність означає оволодіння 
всіма видами мовленнєвої діяльності, культурою усного та писемного 
мовлення, вміннями та навичками використання мови в різних сферах  
і ситуаціях спілкування.  

Сьогодні, у вік розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, знання 
іноземної мови необхідне кожному. На уроках англійської мови ми 
формуємо комунікативні вміння, здатність і готовність школярів здійснювати 
іншомовне спілкування і добиватися взаєморозуміння з носіями іноземної 
мови, а також розвиваємо і виховуємо учнів засобами навчального предмету. 

Навчитися добре і правильно висловлювати свої думки в усній та 
письмовій формі, вміти переконливо, грамотно говорити і писати повинен 
кожний учень. Тому формування комунікативних вмінь починається на 
початковому етапі навчання англійської мови. Діти легко вбирають зразки 
мови, вони емоційні, люблять грати і легко входять у різні мовні ролі. Але 
щоб уроки відбулися, треба створити в класі доброзичливу обстановку,  
де діти відчували б себе вільно, розкуто, спокійно. 

Вивчення іноземної мови передбачає запам’ятовування великої кількості 
інформації. 

Аналіз наукової літератури, зокрема робіт В. Кухаренко, Е. Полат,  
О. Тарнопольський, Н. Гальскова, І. Солтисік, В. Федчик та ін., що найкраще 
сприймається візуальна інформація, вона швидше систематизується,  
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а кольорові образи краще запам'ятовуються. Тому, на нашу думку, метод 
навчання із залученням яскравої візуалізації, а саме скрайбінг-технології, 
буде найбільш ефективним. 

Скрайбінг (з англійської scribe - робити екскіз, нарис) – це метод розповіді 
чи пояснення, який супроводжується графічною ілюстрацією головного 
змісту сказаного. Виходить свого роду ефект паралельного наслідування, 
тобто ми слухаємо розповідь про щось і одночасно бачимо графічну 
відповідність почутому. 

Зовсім нещодавно в навчальному середовищі почали зустрічатися слова 
«скрайбінг», «скрайб», «скрайбер», що є складниками скрайб-технології. 
Скрайбінг є новою формою презентації навчального матеріалу, мистецтво 
відображати ключові поняття розповіді та взаємозв’язок між ними  
в малюнках. Його широко застосовують у маркетингу, рекламі, бізнес-
презентаціях, соціальних роликах,  а також в освіті. 

Дослідники даної технології (Пол Богуш, Кен Робінсон) первинно довели, 
що головною метою скрайбінгу є допомогти краще опанувати зміст та 
запам'ятати сенс нової інформації завдяки залученню візуалізації, донести 
інформацію у максимально зрозумілому і привабливому для слухача 
форматі. Дивлячись на скрайб-візуалізацію, слухач повинен відтворити  
в пам'яті почуту розповідь хоча б у загальних рисах. 

Тому для створення яскравої картинки залучаються різноманітні типи 
зображень – малюнки, піктограми, символи, окремі ключові слова (написи, 
гасла), схеми, діаграми тощо. 

Головні переваги скрайбінгу: 
● яскравість; 
● лаконічність; 
● інформативність; 
● креативність представлення інформації. 

 
Скрайбінг – це не лише короткі мальовані відео. Практично кожен вчитель 

практикує унаочнення на уроках, підкріплюючи пояснення відповідними 
схемами чи малюнками на дошці. Тому, від мети використання, виділяють 
такі види скрайбінгу: 

1. Скрайбінг-фасилітація – супроводження розповіді схематичними 
малюнками, графіками, діаграмами тощо у реальному часі. Такий 
формат практикується вчителями на уроках найчастіше. 

2. Відеоскрайбінг – короткі яскраві відеопояснення з певних 
питань, які супроводжуються схематичними малюнками. 

В залежності від форм залучення наочності виділяють такі різновиди 
скрайбінгу: 

● мальований (схеми та малюнки зроблені від руки на будь-якій 
поверхні); 

● аплікаційний (на фон наклеюються чи накладаються готові 
зображення). 
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● магнітний (зображення закріплюються на поверхні за допомогою 
магнітів); 

● фланелеграфний (готові зображення чіпляються до ворсистої 
поверхні за допомогою липучок тощо); 

● 3D-скрайбінг (об'ємні малюнки, які створюються за допомогою 
3D-ручки). 

Всесвітня мережа пропонує такі інструменти для створення 
відеоскрайбінгу: 

● PowerPoint – програма підготовки та перегляду презентацій, що  
є частиною базового пакету MicrosoftOffice, а також онлайн. За 
допомогою цього інструменту можна зробити найпростішу 
відеоанімацію: анімації на слайді будуть яскраво доповнювати усну 
розповідь, що допоможе відповідати головному принципу скрайбінгу – 
«ефекту паралельного наслідування». 

● PowToon – англомовний онлайн-сервіс з набором готових 
шаблонів і можливістю створення відеопрезентацій. Безкоштовні 
можливості сервісу дещо обмежені: за готовим шаблоном можна 
створити відео до 45 секунд, а без шаблону – до 5 хвилин. Готові 
проекти можна безпосередньо завантажувати на YouTube, але 
безкоштовною версією можна користуватися лише три дні після 
реєстрації. 

● GoAnimate – англомовний онлайн-сервіс, що дозволяє 
перетворити презентацію на мультиплікаційний фільм. Кожен елемент 
має стандартні налаштування (колір, розмір) та індивідуальні (настрій 
персонажа, декомпозиція фону тощо). Сервер пропонує велику 
кількість дій з персонажами, у разі виникнення проблем можна 
користуватися підказками. Термін дії безкоштовної версії 14 днів  
з моменту реєстрації. 

● Sparkol VideoScribe – безкоштовна програма, яка дозволяє 
створювати якісні відеоскрайби. За допомогою цього інтернет-
інструменту можна створити власну відеоанімацію всього за кілька 
хвилин. У процесі монтажу можна додавати власний тест, графічні, 
готові аудіофайли чи записані з використанням мікрофону, змінювати 
фон та шрифти. Також можна вибирати зовнішній вигляд руки, яка 
робить малюнки.  До кожного елементу добираються індивідуальні 
налаштування (час відтворення, розмір, положення на екрані тощо). 

● Animaker – англомовний інструмент для створення 2D та 3D 
анімацій, інфографіки та відеоінфографіки. Програма має широкий ряд 
можливостей для роботи з текстовим оформленням. Перевагою цього 
інтернет-ресурсу є те, що він є сервісом-хмарою, тобто працювати над 
своїм проектом можна з будь-якого комп'ютера із власного акаунту,  
а створювати анімації до 2 хвилин можна безкоштовно та інші. 

В даному посібнику ми розглянемо переваги використання різних видів 
скрайбінгу для формування комунікативної компетентності школярів. 
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Розділ І.  
Скрайбінг-технології як сучасний комплексний засіб візуалізації 

контексту у вивченні іноземних мов 
 

1.1. Комп`ютерний скрайбінг як один з методів візуалізації контексту 
при застосуванні технології сторітелінгу на уроках англійської мови 
 
Комп'ютеризація продовжує поширюватися в освітньому просторі та 

набуває особливого значення. Широко відомі презентації формату PowerPoint 
вже давно є допоміжним засобом  візуалізації навчального матеріалу, але їх 
можна віднести до більш стандартних [15]. 

У навчанні іноземної мови велика частина скрайб-презентацій створена на 
теми шкільної програми: це відеосюжети з історії, правознавства, етнографії, 
психології, англійської мови. За допомогою скрайбінгу можна 
«екранізувати» казки, вірші, загадки. Див. малюнок 1. 

 

 
Мал. 1. Скрайб-презентація по темі «Свята і традиції» («екранізація» 

розповіді про Хеловін). Look at the screen and describe the children. 
(Подивіться на екран та опишіть дітей) 

 
Використання на уроках скрайб-презентацій дає змогу зацікавити учнів, 

залучити їх до обговорення презентації, при цьому розвиває комунікативні 
вміння, креативне мислення, творчий підхід і допомагає вчителю легко та 
нестандартно організувати навчальну діяльність. 

Всім відомо, що основною рисою сучасних дітей є кліповість мислення, 
отже вони погано сприймають одну картинку, з якою треба працювати 
тривалий час. Наш досвід показує, що робота з серією малюнків, побудована 
за принципом коміксів, або скрайб-презентація, значно підвищує мовленнєву 
активність учнів. Див. малюнок 2. 
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Мал. 2. Скрайб-презентація по темі «Одяг». Look at the picture and  tell 

about a piece of clothes that you like to wear/prefer wearing.  
(Подивіться на картинку і скажіть про одяг, який би Ви хотіли одягнути) 
 
Комп’ютерний скрайбінг має багато переваг, що допомагають 

урізноманітнити уроки, зацікавить учнів, полегшить сприйняття нового 
матеріалу.  

Ця технологія може бути використана на будь-якому етапі уроку і під час 
вивчення будь-якої теми: 

•  для пояснення нового матеріалу і перевірки засвоєного; 
•  як засіб узагальнення вивченого; 
•  як домашнє завдання; 
•  як «мозковий штурм» і рефлексія на уроці; 
•  як засіб організації проєктної діяльності та міжпредметної проєктної 

діяльності; 
•  при проведенні позаурочної діяльності.  
Таким чином, практично будь-яке творче завдання може бути 

представлене у вигляді комп’ютерного скрайбінгу, починаючи з вітальної 
листівки і закінчуючи мультфільмом. 

Серед позитивних моментів цієї технології у навчанні іноземної мови ми 
виділяємо наступні: 

•  участь та увага аудиторії, адже візуалізація є універсальною та 
вседоступною; 

•  якісне засвоєння інформації та запам’ятовування ключових моментів; 
•  зручне сприйняття інформації; 
•  можливість безперервного спілкування з учнями; 
•  візуалізація в процесі навчання, що допомагає учням організувати та 

аналізувати отриману інформацію та інтегрувати нові знання, розвивати 
критичне мислення [13]. 
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Наш досвід показав, що під час створення скрайбінгу для уроку іноземної 
мови вчителю необхідно дотримуватись певних етапів: 

1) скласти план презентації; 
2) проаналізувати основні ідеї та образи візуалізації; 
3) визначити необхідний час для висвітлення вашої теми. 
Створити цікаві скрайб-презентації можливо за допомогою сервісу 

PowToon.  Див. малюнок 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 3. Створення скрайб-презентації за допомогою PowToon 
 
Спланувавши свою презентацію, вчитель може переходити до її створення. 

Комп'ютерний скрайбінг набагато простіший, ніж мальований скрайбінг. Не 
потрібно озброюватися відеокамерою, штативом, опановувати ремесло 
монтажера і диктора. Для цього нам потрібен комп’ютер і доступ до мережі 
Інтернет. Існує достатньо різноманітних інтернет-сайтів, за допомогою яких 
можна створити свою власну презентацію. Деякі з них – платні, але існують  
і сайти, які пропонують безкоштовні версії (з певними обмеженнями). 

В PowToon вся анімація створюється від слайда до слайда, у такій 
анімаційній презентації зображення на слайдах з’являються поступово, 
відповідно до розповіді. В даному випадку дотримується основний принцип 
скрайбінга – «ефект паралельного слідування». Презентації максимально 
наближені до аплікаційних. Практично відсутнє анімаційне зображення від 
руки, крім написання тексту і зображення руки, що викладає картинки та 
слайди  на екран. 

PowToon – англомовний генератор анімаційних презентацій, онлайн сервіс 
з набором готових шаблонів і можливістю створення презентації з «чистого 
аркуша». Безкоштовні можливості сервісу дещо обмежені: за готовим 
шаблоном можна створити відео до 45 секунд, а без шаблона – до 5 хвилин. 
Сервіс налаштований на широкоекранний монітор. Готові роботи можна 
безпосередньо завантажувати на YouTube.  

Після реєстрації на сайті (потрібна електронна пошта і пароль), ви 
потрапляєте в редактор презентації, вибираєте одну із запропонованих тем 
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або починаєте роботу з «нуля». При виборі шаблону, його можна спочатку 
переглянути.  

Панель інструментів зручна і схожа на PowerPoint. Див. малюнок 4.   
 

 
Мал. 4. Панель інструментів PowToon 

 
Справа знаходиться панель елементів скрайбінг-презентації, а також 

тексти, відео, звуки, фонові зображення, тощо.  Можна додати об’єкти 
анімації, а також власні зображення (images). Див. малюнок 5. 

 

 
Мал. 5. Панель елементів презентації  PowToon 

 
Свою презентацію ви можете «озвучити» музичним файлом або записом 

свого тексту, завантаживши аудіофайл з комп’ютера (звучання 1 слайду до 
20 секунд.). У готових шаблонах музичний супровід вже присутній за 
замовчуванням. 
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Внизу знаходиться панель Time line, що дозволяє налаштувати час 
появи/зникнення об’єкта на екрані. Див. малюнок 6. 

 

 
Мал. 6. Панель Time line 

 
Зберегти презентацію можна на онлайн-сервері або на YouTube. 

Збереження презентації на YouTube дає можливість завантажити її на 
власний комп’ютер. Див. малюнок 7. 

На всіх скрайбах безкоштовної версії присутній логотип PowToon. 
 

 
Мал. 7. Скрайб-презентація на YouTube 

 
Необхідні інструменти і матеріали: 
• комп’ютер, обладнаний широкоекранним монітором з роздільною 

здатністю 1280 х 768; 
• мікрофон для запису озвучування (якщо необхідно); 
• комп’ютерна програма для запису аудіо (якщо необхідно). 
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А також скористайтесь порадами досвідчених відео скрайберів (майстер-
клас «Скрайбінг. Як намалювати презентацію». 
https://sites.google.com/site/mkskrajbing/servis-powtoon 
http://onlainnavchanna.blogspot.com/). 

Як було зазначено, скрайб-презентації доцільно використовувати на будь-
якому етапі уроку і з будь-якої теми, під час вивчення лексичного  
і граматичного матеріалу, навчанні усного та писемного мовлення.  
Див. малюнок 8. 

 

 
Мал. 8. Скрайб-презентація «The Present Continuous Tense».Look at the 

picture and tell what the people are doing.  
(Подивіться на картинку і скажіть, що роблять люди) 

 
Також при пояснення нової теми і перевірці домашнього завдання.  

Див. малюнок 9. 
 

 
Мал. 9. Скрайб-презентація «Лист другу» 
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Практично будь-яке завдання може бути представлено творчо і цікаво. 
Особливу увагу хочеться приділити застосуванню на уроках англійської 

мови технології сторітелінгу та скрайбінгу як ефективної технології 
візуалізації контексту.  

Наш досвід показав, що сторітелінг має величезну практичну користь:  
•  легке засвоєння матеріалу; 
•  розвиток  уяви; 
•  подолання страху публічного виступу; 
•  налагодження стосунків з іншими учнями; 
•  самопізнання.  
Сторітелінг може бути пасивним і активним. У першому випадку за 

створення історії та її розповідь відповідає вчитель, у другому – йому 
допомагають учні. Вибір одного чи іншого варіанту залежить від  теми 
уроку, а також від особистих побажань педагога.   

Важливим є вибір історії. Так, наприклад, оповідання в початковій школі 
повинно мати наступні характеристики: нескладний для сприйняття, 
невеликий за обсягом твір, відповідно до вікової групи. 

Наступним кроком буде підготовка скрайб-презентації. Візуальний 
матеріал ефективніший за текстовий та викликає емоції.  Техніку візуального 
сторітелінгу успішно використовують в багатьох школах світу. Вчителі 
помічають, що часто за допомогою візуальних методів вони можуть 
зацікавити учнів. Якщо зроблені за старими зразками презентації змусять 
учнів лише позіхати, то презентації з анімацією  допоможуть подати матеріал 
більш захопливо.  Використання  комп’ютерних скрайб-презентацій та 
аплікаційного скрайбінгу буде доречним  при створенні історій різних видів. 
Комп’ютерні скрайб-презентації може створювати сам вчитель, або учні 
старших класів самостійно.  

Технологія сторітелінгу надає можливість учням почувати себе вільно  
і творчо, полегшує засвоєння матеріалу, розвиває уяву і долає страх 
публічного виступу, налагоджує співпрацю з іншими учнями. У перекладі  
з англійської story означає історія, а telling – розповідати. Отже, сторітеллінг 
– це розповідь історій (https://sites.google.com/a/lyceum2.cv.ua/metodicnij-
navigator/metodicni-materiali/storitelling). 

Як створити історію? 
• Встановити тему та ціль уроку – це допоможе обрати сюжет для історії. 
• Розробити деталі сюжету та ключові сюжетні лінії.  
• Вибрати головних героїв (ім’я, риси характеру, зовнішність і т.д.) 
• Винайти нестандартний та сучасний варіант історії. 
• Додати метафоричності та інших літературних засобів.  
Варіанти створення сюжету: 
1. Класичний. Структура: головний герой – мета – перепони щодо 

подолання перепон та досягнення цілей – подолання труднощів та 
проблемних ситуацій – кінцівка-результат.  
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2. Протистояння з монстрами чи злодіями. Структура:головний герой – 
мета – монстр чи злодій – протистояння та перемога – об’єктивні висновки.   

3. Казка про Попелюшку. Структура: героїня – нестандартна ситуація – 
встановлення проблематики даної ситуації  - поява чаклуна чи феї – щаслива 
кінцівка. 

4. День Сурка. Структура:головний герой – мета – дія у розвитку та 
повернення до крапки відліку – вибір правильності дій – досягнення цілей. 

5. Квест. Структура: герой – ціль- різноманітна варіація локацій та 
правильність вибору локацій – покрокова реалізація маленьких цілей – 
тріумф-перемога. 

Як презентувати історію? 
• Комп’ютерні прогами.  Посилання на приклад у соціальній мережі 

учнів 10 кл ЖМЛ №1    
 https://www.youtube.com/watch?v=izE0vbGjf3g 
• PowerPoint презентації.  
• Скрайбінг програми. Посилання на приклад у соціальній мережі учнів 

10 кл ЖМЛ №1    
https://www.youtube.com/watch?v=k3loXz_5Z14&t=287s 
• Відеопрезентації.  
• Театральна вистава за участі учнів.   
Переваги застосування комп'ютерного виду скрайбінгу для навчання 

сторітелінгу очевидні: зацікавлення учнів і залучення їх до дискусії, розвиток 
комунікативних навичок та креативного мислення. 

Хоча використання цих технологій візуалізації контексту вимагає часу  
і підготовки, воно є виправданим, оскільки учні вмотивовано під час 
розповіді та візуалізації історій виражають свої думки, розкривають емоції 
під час коментування малюнків. 
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1.2. Аплікаційний скрайбінг  
як засіб яскравого подання матеріалу 

 
Скрайбінг, на перший погляд, – новоутворений неологізм. Та насправді  

з цим поняттям ми знайомі з дитинства. Адже колись ми всі були, в певному 
сенсі, скрайберами. За допомогою простих малюнків ми намагалися передати 
побачене, почуте, певну інформацію, почуття, настрій, емоції. 

Аплікаційний скрайбінг  урізноманітнить уроки на початковому етапі 
навчання. Учні під керівництвом вчителя можуть підготувати аплікаційні 
скрайб-презентації на уроці або створити історії самостійно, а завдання  
вчителя – направляти їх правильним  шляхом.  

Скрайбінг в навчанні іноземної мови – процес візуалізації складного змісту 
просто й доступно, під час якого замальовка образів учнями відбувається 
прямо під час передачі інформації. 

У своїй практиці навчання іноземної мови ми використовуємо два 
основних види скрайбінгу: фасилітація та відеоскрайбінг. Скрайбінг-
фасилітація (від англійського facilitate – допомагати, полегшувати, сприяти) 
як переклад інформації зі словесної форми у візуальну та фіксація її у режимі 
реального часу.  

Найпоширеніші види відеоскрайбінгу: мальований скрайбінг, аплікаційний 
скрайбінг та онлайн-скрайбінг. Суть аплікаційного скрайбінгу полягає  
в тому, що на довільний фон у кадрі накладаються чи наклеюються готові 
зображення, які відповідають тексту, що озвучується. Магнітний скрайбінг  
є різновидом аплікаційного, єдина відмінність – готові зображення 
кріпляться магнітами на презентаційну магнітну дошку. 

Для аплікаційного скрайбінгу необхідні набір картинок-аплікацій, листи 
паперу або інший фон. Також зручним є те, що певні зображення можна 
використовувати декілька разів. Крім того можна використовувати готові 
наклейки, заздалегідь роздруковані картинки або малюнки учнів. 
Аплікаційний скрайбінг можна поєднувати з іншими видами скрайбінгу, 
наприклад, з мальованим скрайбінгом. 

Компютерні скрайб-презентації максимально наближені до аплікаційних. 
При створенні аплікаційного скрайбінгу на довільний фон у кадрі 
накладаються чи наклеюються готові зображення, які відповідають тексту, 
що озвучується. Наприклад, див. малюнок 10. 
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Мал. 10. Аплікаційна скрайб-презентація. «Свята і традиції».  

«Myths and Legends». «St. George and the Dragon» 
 
Необхідні інструменти і матеріали для комп’ютерного варіанту 

аплікаційного скрайбінгу: 
– комп'ютерні програми для запису аудіо та редагування  відео; 
– листи паперу або будь-який інший фон; 
– відеокамера або фотоапарат; 
– набір картинок – аплікацій; 
– маркер; 
– мікрофон для озвучки. 
Завдання – донести інформацію, зробити її привабливою для слухача  

і глядача, допомогти краще її запам'ятати і засвоїти. 
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1.3. Магнітний скрайбінг як засіб візуалізації матеріалу  
для навчання мистецтву сторітелінгу 

 
На сучасному етапі розвитку шкільної освіти однією з найбільш 

актуальних проблем, які потребують нових шляхів вирішення, є необхідність 
якісного поліпшення знання англійської мови. Педагогічні технології, що 
використовуються вчителями на уроках англійської мови, роблять урок 
насиченим і цікавим, і разом   з тим у дітей підвищується мотивація  
в навчанні. 

Однак слід зазначити про те, що навчати комунікації іноземною мовою 
молодших школярів, які ще не цілком володіють мовленнєвими вміннями 
рідною мовою, - завдання досить нелегке і відповідальне. Любов до предмету 
в даному віці дуже тісно пов'язана з відчуттям психологічного комфорту, 
радості, потреби і готовності до спілкування, які створює вчитель на уроці. 

Найбільш ефективними технологіями шкільні педагоги і психологи  
в навчанні відзначають ті, що гарантують успіх педагогічних дій. Однією  
з таких ефективних технологій може стати включення у викладання різних 
видів скрайбінгу. 

У сучасному світі скрайбінг успішно використовують бізнес-тренери для 
створення зрозумілих та легких для запам’ятовування схем; консультанти та 
психотерапевти – для візуалізації ситуації та структури мислення слухача 
тощо. 

У своїй роботі ми часто викорисовуємо такий різновид скрайбінгу, як 
магнітний (зображення закріплюються на поверхні за допомогою магнітів). 
Різноманітність магнітного скрайбінгу дозволяє використовувати його на 
різних етапах вивчення іноземної мови. Цю технологію ми використовуємо, 
як під час вивчення нової теми (різноманітні цікаві графічні образи, що 
пов’язані з новим навчальним матеріалом, основними поняттями та 
термінами), так і під час перевірки домашнього завдання, для організації 
самостійної роботи, роботи в парах, групах. Хочемо відмітити зручність 
використання даної технології, яка полягає в можливості підготовки 
презентаційних малюнків заздалегідь як самим вчителем, так і безпосередньо 
учнями. Магнітний скрайбінг ми використовуємо у рецептивних, 
репродуктивно-рецептивних, продуктивних, рецептивно-продуктивних та 
комунікативних вправах.   

Наш досвід показав, що магнітний скрайбінг є найбільш ефективним на 
початковому етапі навчання. Учні початкової школи дуже люблять 
виконувати творчі завдання, наприклад, у першому класі вони при вивченні 
алфавіту самостійно виготовляють персоніфіковані літери англійського 
алфавіту, які в подальшому використовуються при навчанні читання. Для 
прикладу розгляньте малюнки  11, 12, 13, 14. 

 
Під час вивчення кожної букви учні молодшого шкільного віку власноруч 

або в тандемі з батьками розробляють макет даної букви. Метод 
персоніфікації букв орієнтований на учня та на його індивідуальні 
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особливості, сприяє розвитку інтелектуальних, лінгвістичних та творчих 
здібностей. На уроці учень представляє вивчену букву у форматі: буква – 
звук – асоціація.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 11.                                                 Мал. 12. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал. 13.                                                   Мал. 14. 

Діти самостійно складають слова із вивчених букв. Відбувається 
впізнання «букви в образі», тому читання слова відбувається без перешкод, 
достатньо динамічно та швидко. 
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Це завдання спрямоване на відпрацювання та закріплення вивчених літер  
і допомогає легко та нестандартно перейти до навчання читання учнів 
молодшого шкільного віку. 

Використання на уроках англійської мови магнітного скрайбінгу дає змогу 
зацікавити учнів, залучити їх до обговорення презентації, при цьому розвиває 
комунікативні вміння, креативне мислення, творчий підхід.  
Див. малюнки 15, 16. 

 

Мал. 15.                                                        Мал. 16. 
Під час вивчення теми «Фразеологізми» в англійський мові учні середніх 

та старших класів підбирають або малюють власні малюнки, які яскраво та 
точно допомогають зрозуміти значення того чи іншого фразеологізму. 

 
Одним із способів мотивування школярів на уроках англійської мови  

є розповідання історій (storytelling). 
Використання технології storytelling на заняттях спрямовано на 

підвищення ефективності діяльності учнів. Широке застосування цього виду 
навчальної діяльності сприяє формуванню лінгвістичної компетентності 
учнів. Зміст текстів історій сприяє розширенню активного запасу слів, які 
вивчаються. Вони допомагають розвантажити свідомість учнів, зняти 
негативні емоції, створити сприятливу дружню атмосферу спілкування на 
уроці, яка так необхідна і вчителю, і учню. Наприклад, див. малюнки  17, 18, 
19, 20. 
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Мал. 17, 18, 19, 20. Вчитель демонструє малюнки тварин для того, щоб 
учні зробили  припущення щодо теми уроку  або назви тексту. Разом  
із учителем учні за допомогою малюнків доповнюють речення (це допомагає 
аналізувати прочитану або прослухану інформацію). У подальшому, це 
знімає труднощі при переказі тексту. 

 
Використання магнітного скрайбінгу на уроках англійської мови  

в молодшому шкільному віці позитивно впливає на засвоєння, 
відпрацювання і повторення навчального матеріалу, дає можливість не тільки 
підняти інтерес учнів до предмета, що вивчається, а й розвивати їх творчу 
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самостійність, навчати роботі з різними джерелами знань. Такі форми 
проведення занять «знімають» традиційність уроку, оживлюють думку учнів. 

Цілі використання магнітного скрайбінгу для формування лексичної 
компетентності залишаються незмінними :  

- практична (ознайомити з новими  ЛО, навчати креативно мислити, 
формувати критичне мислення, розвивати та вдосконалювати комунікативні 
вміння, контролювати засвоєння матеріалу, тощо); 

- освітня (поглибити та розширити вже набуті лексичні знання, уміння та 
навички); 

- розвиваюча (розвивати асоціативну пам’ять, творчі здібності тощо); 
- виховна (формувати, прищеплювати та виховувати усвідомлення 

важливості правильного використання лексики тієї чи іншої теми, ситуації  
(наприклад, занять спортом)). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 

1.4. Використання скрайбінг-технології  
у формуванні мовної компетентності 

 
1.4.1. Скрайбінг-технології у навчанні граматики 

 
Відповідно до Нової програми з іноземної мови, вивчення іноземних мов 

містить декілька аспектів, які складають мовно-комунікативну 
компетентність. Одним із них є граматика. У навчанні іншомовному 
говорінню граматика посідає важливе місце, це є у своєму роді каркас, на 
якому базується лексика. Вивчення граматики та правильне оформлення 
висловлювання, а також розпізнавання граматичних форм у мові та письмі 
відбувається завдяки формуванню граматичних навичок. 

Наш досвід показав, що засвоєння граматики викликає багато труднощів, 
які ускладнюються граматичними термінами і правилами та нескінченним 
рядом винятків, що ускладнює навчання. Часто викладання граматики 
обмежується сухими таблицями, заучуванням конструкцій, однотипними 
вправами. Велика кількість термінів ускладнює навчання. Не завжди 
чергуються форми роботи, що викликає пасивну діяльність учнів. 

 Навчання граматики і правильного оформлення висловлювання, а також 
розпізнавання граматичних форм у мові та письмі відбувається за допомогою 
формування граматичних навичок. Багато європейських педагогів 
відзначають, що освітні і розвиваючі цілі в навчанні не бувають досягнуті  
в міру того, що школярі при вивченні традиційних граматик іноземних мов, 
згідно з численними спостереженнями, не розуміють ні практичної 
значущості вивчення граматичних термінів і понять, ні цілей граматичного 
аналізу. Тому дуже важливим є в даний час використання комунікативно-
візуального підходу при вивченні цього розділу на середньому етапі. 

Ера інформаційного суспільства спонукає нас знаходити нові форми та 
методи навчання. В умовах перенасичення інформаційного простору, ми все 
частіше змушені в якості головного джерела використовувати певні візуальні 
образи. Оскільки до 90% інформації передається візуальними каналами, то 
скрайбінг-технології є одним з найкращих інструментів навчання 
граматичного матеріалу.  

Основою засобів обміну інформації є зорове та візуальне мислення,  
а скрайбінг – це засіб візуального мислення  учнів. Він допомагає просто  
і в короткий термін пояснити навчальну проблему, активізувати пізнавальну 
діяльність, узагальнити і систематизувати великий обсяг інформації. 

Пояснення граматичного матеріалу за допомогою простих зображень 
робить освітній процес позитивним, зрозумілим і цікавим,  здійснювати 
освітній процес відповідно до вимог сучасного візуально-комунікативного 
простору. 

Навчальний матеріал, який подається за допомогою певного виду 
скрайбінг-технологій, повинен відповідати змісту уроку, а відтак – змісту 
навчальної програми дисципліни; обрана граматична тема має бути 
розкритою, а її виклад – логічним, точним і послідовним, без жодних 
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помилок, з урахуванням попередньої мовленнєвої підготовки учнів; 
озвучування теми (голосу за кадром) повинно бути чітким, зрозумілим.  
У цьому випадку вчитель має виступити не тільки в ролі наставника, 
порадника, друга, але й артиста, здатного зацікавити учнів емоційно  
й фахово. Виконання скрайбінгу повинно бути технічно правильним  
і цікавим, а його тривалість, зважаючи на відведений для заняття час,  
до 5-10 хвилин, тому що вчитель має враховувати вимоги щодо особливостей 
викладання іноземної мови у закладах середньої освіти. Технічно 
правильним скрайбінг є тоді, коли він відповідає вимогам оформлення: вдало 
підібраний фон, колір тексту, якість зображення тощо. Текстове оформлення 
має поступатись графічному. Дотримання викладачем зазначених вище 
принципів дозволить скрайбінгу стати тією новітньою медіаосвітньою 
технологією, яка дозволить привернути увагу учнів, допоможе їм виокремити 
головну інформацію й водночас забезпечить їх сучасним баченням тієї чи 
іншої проблеми, розширить їх країнознавчий світогляд, збагатить 
додатковими лінгвістичними знаннями, дозволить ефективно порівняти 
особливості української та англійської мов, значно полегшить процеси 
запам’ятовування та відтворення іншомовних лінгвістичних одиниць. 

Проілюструємо вище сказане на основі розробки уроку для учнів середньої 
школи. (Див. Розділ ІІ пункт 2.2. Topic «Granny`s Stories»). 
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1.4.2. Скрайбінг у навчанні соціокультурно забарвленої лексики 
 
Відповідно до програмних вимог формування мовної компетентності 

вивчення іноземної мови має на меті не тільки отримання відповідних знань  
з граматики та синтаксису,  засвоєння лексичних одиниць та вміння 
поєднувати їх в реченнях. Це також і відображення культури народу, 
засвоєння світових духовних цінностей. 

У навчальних програмах з іноземних мов загальноосвітніх навчальних 
закладів вказані завдання та цілі, що полягають у формуванні в учнів 
комунікативної компетентності – здатності здійснювати спілкування в усній 
та письмовій формах у межах сфер і тематики, визначених програмою,  
з дотриманням традицій і норм, прийнятих у країні, мова якої вивчається [6]. 
Це не автономний процес, він  здійснюється з урахуванням навчального та 
іншомовного досвіду, набутого учнями у початковій і основній школах. 

Функції іноземних мов у реалізації цілей навчання спрямовані на:     
•  усвідомлення учнями значення іноземної мови для життя  

у мультилінгвальному та полікультурному світовому просторі;   
•  оволодіння знаннями про культуру, історію, реалії та традиції країни, 

мова якої вивчається;  
•  залучення учнів до діалогу культур (рідної та іншомовної);  
•  формування в учнів позитивного ставлення до іноземної мови як 

засобу спілкування, поваги до народу, носія цієї мови, толерантного 
ставлення до його культури, звичаїв і способу життя;  

•  розвиток культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому 
суспільстві. 

Але попри володіння великим активним словниковим запасом, в учнів  
нерідко виникають труднощі у поєднанні країнознавчих елементів,  
з мовними явищами. Яскравий приклад цього – використання ідіоматичних 
висловів. 

Ідіома – це стійкий неподільний вираз, зміст якого не може бути виділений 
із значень його складових частин. Слова, поєднуючись, втрачають своє 
індивідуальне лексичне значення. Цей вираз  не можна перекласти дослівно, 
нема жодного сенсу шукати логічний зв’язок між його частинами. Тому їх 
набагато складніше і пояснити, і вивчити, і навчитися розуміти та доречно 
вживати в мовленні.  

Ідіоми – важливий інструмент мови, тому що вони роблять її живою, більш 
виразною та емоційно забарвленою. Їх знання дає не лише рівень володіння 
мовою, а також знайомить з етносом, культурою, особливостями менталітету, 
тонкощами гумору, дає емоційно-образну картину мови, ставлення народу до 
світу. 

Крім того, без розуміння стійких словосполучень неможливо сприймати 
автентичні тексти, спілкуватися з носіями мови. Вони не тільки розширюють 
кругозір учнів, але й сприяють подоланню мовного бар’єру.                           
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Не завжди вдалим способом пояснити значення ідіоми є її переклад на 
рідну мову, адже так можна втратити самобутність виразу. Можна легко 
пояснити вирази, що мають близький за  значенням еквівалент в рідній мові, 
таких як «to cry over spilt milk», «time flies» або таких, про значення яких 
можна здогадатись («poker face»). Але що робити, якщо таких еквівалентів 
немає? 

Найпростіше та найдоречніше в такій ситуації використати метод 
скрайбінгу,  тобто візуалізації. Якщо складові елементи ідіоми не утворюють 
логічного зв’язку, то скрайбінг дає можливість створити візуальний   зв’язок 
за рахунок: 

•  яскравості подання матеріалу, що значно полегшує його сприйняття; 
•  лаконічності, тобто попадання в суть самого поняття, показ ключових 

моментів, також економія часу (можна використовувати шаблони, готові 
ідеї); 

•  інформативності; 
•  креативності подання матеріалу. 
В такий спосіб поданий матеріал легше запам’ятати. При цьому не 

обов’язково вміти гарно малювати. Даний метод є чудовим мотиватором: 
учні залюбки коментують зображення, висловлюють свої припущення щодо 
значення вислову, створюють свої способи його візуалізації; 

Зрозумілість є однією з переваг цього методу.  Людина мислить образами, 
вона здатна малювати подумки картинки. Мова малюнка – універсальна, 
зрозуміла кожному, розвиває критичне мислення і може бути однаково 
доречною як для iндивiдуальної, так i парної або групової роботи.Наприклад, 
див. малюнки 21–26. 

 

 
Мал. 21.                                                      Мал. 22. 

(It rains cats and dogs.) 
 
 Ця ідіома може бути використана на уроках в 3–5 класах при вивченні 

теми «Погода» як засіб візуалізації контексту. 
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Мал. 23. (Window shopping) 

 
Даний ідіоматичний вислів доцільно ввести з метою збагачення 

лексичного запасу учнів при вивченні теми «Покупки» в 5–6 класах. 
 

 
 
 
 

Мал. 24.                                                             Мал. 25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 26. 
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«Time flies» – поширена і добре відома ідіома, адже вона має еквівалент  
в рідній мові. Може використовуватися з метою розвитку асоціативного 
мислення на уроках на теми  «Моє хобі», «Вільний час», «Робочий день»  
в початковій та середній школі. 

Отже, скрайбінг – не лише спосіб привернути увагу учнів, а ефективний 
спосіб ущільнити, трансформувати інформацію в більш легку для 
сприймання форму.  

Знайомство учнів з ідіомами можна починати в початковій школі.  
Діти залюбки підберуть правильні малюнки до висловлювань, приліплять 

зображення тваринки замість пропуску або ж намалюють власну, знайдуть 
відповідність між  фразою, її зображенням та значенням (наприклад, as wise 
as an owl, as busy as a bee, as sick as a dog). А ще  вчитель може показати, як 
можна за пів хвилини намалювати тваринку із слова, яким її позначають 
(наприклад, котика із слова «cat»). Див. малюнки 27, 28. 

 

Мал. 27. As busy as a bee, 
         as wise as an owl 
 
Учитель може застосовувати  ці ідіоми з метою активізувати 

пізнавальну діяльність учнів початкової школи під час уроків на тему «Моя 
сім’я та друзі». 

Робота з ідіоматичними висловами на уроці дає змогу розвивати вміння 
мовлення, читання та аудіювання, вміння вести обговорення прослуханого  
або прочитаного тексту, розвивати мовну здогадку, здатність порівнювати 
мовні явища рідної та іноземної мови, розвивати навички готовності до 
участі в іншомовному спілкуванні, розвивати пам'ять, критичне мислення під 
час виконання комунікативних  вправ, пізнавальний інтерес. 

Мал. 28 As sick as a dog 
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1.5. Формування мовленнєвої компетентності учнів  
на основі скрайбінг-технологій 

 
Однією із найдієвіших технологій як мотивації, так і навчання  

є сторітелінг. Це –  чудовий інструмент для розвитку мовленнєво-творчих 
здібностей учнів. 

Діти сприймають історії, казки краще, ніж доповіді, описи чи визначення, 
тому що задіяна не лише раціональна сторона сприйняття інформації,  
а й образна. Таким чином реалізується принцип доступності навчання. 

Історії  впливають  на почуття, надихають учнів на прояв ініціативи  
в навчальному процесі, підвищують  рівень концентрації уваги, стимулюють 
розвиток творчої уяви. Отже, реалізується принцип міцності 
знань та емоційного навчання. 

В літературних творах майже завжди присутні ідіоматичні вислови, які ми 
презентуємо за допомогою скрайбінг-технологій. Це надає емоційної 
забарвленості, робить персонажів більш живими, зрозумілими. Крім того, 
ідіоми можуть бути основою для створення власних історій. Ідеальною 
вправою для розвитку критичного мислення є завдання створити розповідь, 
використовуючи їх. Дуже цікаво, хоча й нелегко будувати логічний зв’язок 
між ними. Але в той же час це завдання може бути доступним учням з будь-
яким рівнем знань, адже історію не обов’язково записувати, її можна 
намалювати, зобразити схематично або ж  використовуючи відеоскрайбінг. 

Працювати можна як із заздалегідь приготованим текстом, так і зі списком 
ідіом. Наприклад, див. малюнок 29. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 29. На етапі закріплення вивченого матеріалу з теми «Подорож» 
вчителі англійської мови використовують заздалегідь готову план-схему 

розповіді 
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Схема роботи вчителя під час навчанню сторітелінгу з використанням 
скрайбінг-технологій: 

Let’s have a look at the story structure. It can be used as a plan of it. 
1) First, you should mention the place where it took place. It will be the 

background, a pre-story. 
2) Then say some words about the characters of the story: who the main 

character was and who else appeared there. 
3) After that state the main problem or the most important event in the 

narration, how and why it happened. 
4) Don’t forget to tell about the actions or events it caused. It can be one event 

or a sequence of events. 
5) Finally, speak about what happened in the end of the story, what was the 

result and how everyone felt. You may also add your personal attitude to it. 
(Давайте подивимося на структуру історії. ЇЇ можна використати як план. 
1) По-перше, вам слід вказати місце, де все відбулося. Це буде фоном, 

передісторією. 
2) Потім скажіть декілька слів про героїв: хто головний персонаж та хто 

ще з’явився там. 
3) Пізніше вкажіть основну проблему або найголовнішу подію  

в розповіді, як і чому це сталося. 
4) Не забудьте розповісти про те, які дії або наслідки вона спричинила. 
5) Нарешті, розкажіть, що відбулося в кінці історії, яким був результат  

і як всі почувалися. Можете додати також власне ставлення до цього.) 
 
Але набагато цікавіше буде створити власну історію (або я-історію), 

використовуючи запропонований або довільний набір ідіом. Навіть 
використовуючи той самий набір висловів, учні матимуть різні історії. Така 
робота може проводитися також в парах та групах. 

Візуалізація ідіоматичних висловів – безцінний інструмент для опанування 
іноземної мови. Її прийоми можна використовувати в процесі вивчення будь-
якої теми, на будь-якому етапі. З її допомогою можна, як вводити новий 
матеріал, так і закріпити, перевірити вже засвоєний, організувати парну та 
групову роботу, стимулювати учнів до творчого пошуку.  
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Розділ ІІ. 
Особливості використання скрайбінг-технологій  

у формуванні комунікативної компетентності учнів  
різних вікових категорій 

 
2.1. Використання скрайбінг-технологій у формуванні комунікативної 

компетентності в учнів початкової школи 
 

Topic. Appearance of a Fairy-tale Character 
Р. Є. Любченко 

Grade: Junior, Year 3.  
Aim: to develop students speaking skills in using vocabulary on the topic. 
Learning outcomes: by the end of the lesson pupils will be able to speak about 

appearance and describe a fairy-tale character. 
Materials: students' book (Nesvit A. English Year 3), pictures, videos. 

Procedure 
I. Introduction. 
1. Greeting 
-Good morning, children! 
How are you today? -I am fine/well/so-so/not bad. 
2. Aim 
- Today we are going to speak about appearance and describe a fairy-tale 

character. 
3. Warm-up 
- Look at the Monster. 
He found the cards with letters. Let’s help him to revise the words with these 

letters: 
H - hand , head , hair ; e - ear , eye ; f-foot , feet , face , finger ; n- nose , neck. 
II. Main part 
1.Choose and complete (p. 66, ex. 1) 
-Read the words in a bubble and combine them in suitable pairs: big - small , 

long-short ,brown-green, oval-round.  
2. Read and match (p. 66, ex. 2) 
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- What toys do you see? 
- Read the text about these toys. 
  After reading: 
- What is Ann's toy? 
- What is Kim's toy? 
 -What is Tom's toy? 
3. Describe a fairy-tale character using a scribing story 
 a)-Do you like fairy-tales? 
-What fairy-tales do you know? 
-Look at the picture. 
 You can see a girl. 
-What is her name? 
-Can you guess it? 
-You are right. 
 This is the Little Red Riding Hood. 
 b)-Look at the screen. 
    Watch and  listen about the Little Red Riding Hood. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(The teacher divides the children into two teams). 
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-Listen to this story once more and the first team clap your hands if you hear the 
words of  the parts of body, the second team clap your hands if you hear the 
adjectives. 

 
 c) -Choose the pictures among others  for our story 
-Put the pictures in the correct order. 
-Repeat this story one by one /individually. 
-Let's try to continue the story. 

 
ІІІ. Summing-up 
Home task: 
- Describe your favourite character. 
- The teacher summarizes the work by asking for students’ feedback. 
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2.2. Використання скрайбінг-технологій у формуванні комунікативної 
компетентності в учнів середньої школи 

 
Topic. Holidays and Traditions. Mrs. Bear's Valentine 

Ж. В. Воловнікова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Малюнок. Скрайб-презентація «Mrs. Bear's Valentine».  
Тема «Свята і традиції» 

 
Grade: Secondary, Year 5 
Aim: to improve students’ speaking ability and to promote students’ creativity in 

storytelling. 
Learning outcomes: by the end of the lesson learners will be able to create short 

stories on the topic. 
 Materials: course books (Nesvit A. English Year 5), a laptop, audio and video 

recordings, pictures, cards for individual working, cards for working in pairs. 
Procedure 

I. Introduction 
Greeting:  Good morning, students! I'm glad to see you. How are you today? 
Warm-up: to activate vocabulary the teacher asks students the following 

questions:  
- Have you got any school/family traditions?  
- Do you usually prepare presents for your relatives and friends?  
- What is your favourite holiday celebration?  
- What do we celebrate on the 14th February? 
- What do people send to those they love? 
Well, today we continue to talk about holidays and traditions. And at the end of 

our lesson, I hope, you’ll make your own stories about St Valentine’s Day. 
II. Main part 
Pre- viewing activity. 
Brainstorm for information about holidays and traditions. 
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Match the phrases in the box with the names of the holidays. Then talk about 
them. Ex.: People send cards on St. Valentine’s Day. 

St. Valentine’s Day, Christmas Easter to make holidays cards, to send holidays 
cards, to hang up a stocking, to decorate a Christmas Tree, to bring chocolate eggs, 
to give presents, to share love short messages. 

While viewing activity. 
 

 
Малюнок. Скрайб-презентація «Mrs. Bear's Valentine».  

Тема «Свята і традиції» 
 
Watch the video and complete the following sentences with the necessary 

words: 
1.  It was … Day.  
2.  Little Bear sent his Mum a ….  
3.  A card has got a … on the envelope.  
4.  Little Bear sees a … outside the window.  
5.  The jar has … … in large letters on the lable. 
Post viewing activity. 
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Малюнок. Скрайб-презентація «Mrs. Bear's Valentine».  

Тема «Свята і традиції» 
 
Watch the video and say who: 
-  reminds of Valentine’s Day in the morning; 
-  has brought a Valentine card; 
-  reads the Valentine’s card;  
- wrote the Valentine’s card; 
-  brought a big jar of honey. 
What will happen next?  Create your own ending of the story (4-5 sentences). 
 

 
Малюнок. Скрайб-презентація «Mrs. Bear's Valentine».  

Тема «Свята і традиції» 
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Tell the students they are free to add in new characters or events if they want to 
and that at the end of the activity they will vote on the most original and creative 
end of the story. 

Present your stories. (The students can compare their own stories with the story 
from their course book). 

ІІI. Summing-up 
- Hometask: design a Valentine’s card 
- The teacher summarizes the work by asking for students' feedback. 
 

Topic. Great Britain. Legends and Legendary Characters 
Ж. В. Воловнікова  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Малюнок.Скрайб-презентація «Legends and Legendary Characters».  
Тема «Велика Британія» 

 
Grade: Secondary, Year 6 
Aims: to use verbs in the Past Simple and linking words effectively to create a 

short text about a legendary character; 
Learning outcomes: by the end of the lesson learners will be able to   tell a short 

story about a legendary character. 
Materials: course books (Access 2, Virginia Evans – Jenny Dooley, year 6), a 

laptop, audio and video recordings, pictures, cards for working in pairs and teams. 
Procedure 

I. Introduction 
1. Greeting:  Good morning, students! I'm glad to see you. How are you today? 
2. Introducing the topic  
3. Warming up: 
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Our lesson is going to be about English legends and legendary characters. I’m 
sure you can name some legends or myths previously learnt. What legends do you 
know?  

(St. George and the Dragon, the Flying Dutchman, the Minotaur, the legend of 
Medusa, the legend about Robin Hood…) 

There are a lot of myths and legends around the world. Are they true? We will 
never know. However, they still fascinate us. 

Today we are going to discuss a legend about King Arthur. And by the end of 
the lesson you’ll be able to tell a short story about a legendary character. 

II. Main part 
1. Watching the presentation  
-  Pre-watching task 
 Have you ever heard about King Arthur? What do you know about him? 
Look at the following pictures. Can you name the characters? (Рictures are on 

the board – mind-map: England, Excalibur, the Lady of the Lake, Uther, Merlin, 
Camelot, the Knights of Round Table) 

Now watch the presentation and find out the necessary information about these 
names. (watching the presentation and saying the names)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Малюнок. Скрайб-презентація «Legends and Legendary Characters».  
Тема «Велика Британія» 

 
- While-watching task 
The legends tell us about past events. When we retell such stories we usually use 

narrative tenses.  
- Look at the following expressions on the board. Watch the presentation 

again and explain the meaning of the following phrases by matching them with the 
pictures. You can use the text in your textbooks. (pictures and phrases are on the 
blackboard: pulled a sword out of a stone, a lot of power, his first born child, 
became powerful, Merlin the magician, thieves attacked him, Merlin promised,  
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a pure heart, the next King of England, people were surprised, Merlin explained, 
built a castle, ruled over England, his knights, a strong country)  

- (watching the video and matching pictures with the words) 
 

 
Малюнок. Скрайб-презентація «Legends and Legendary Characters».  

Тема «Велика Британія» 
 
Could you explain the meaning of the following phrases?   
- Look at the following verbs and define the tense. 
What tense is it? When do we use it? How do we form the Past Simple of the 

regular verbs?   
Some verbs are irregular. Their past forms do not end in –ed. How do we know 

which verbs are regular and which are irregular? You have to learn them. You can 
refer to the Irregular Verbs List at the back of the book (p.140) or workbook (p.77) 

To tell about actions that happened at a specific time in the past we have to 
revise some irregular verbs. 

- Look at the following verbs and repeat after me.  
- And now be ready to name 3 forms of the irregular verbs and follow my 

gestures. Be attentive and be quick. (give-gave –given, take-took-taken, be-was, 
were-been, become-became-become, tell-told-told, have-had-had, come-came-
come, make-made-made, build-built-built, put-put-put) (on the board). 

- Look at the phrases on the board and make up sentences about Arthur, 
Uther, lady of the Lake, Merlin.  

When we retell the story we also use pronouns he/she/it or they instead of the 
nouns. To check the comprehension of the story let’s do pronouns replace activity. 
Firstly, let’s join into 2 teams. 

- Choose your colour and join your team. Each team has a sheet of paper with 
the names. Replace the nouns with the pronouns. After writing the proper pronoun, 
the first student passes the paper to the next student. Once all the students have 
written the pronouns, (the Lady of the Lake – she, Excalibur, Uther, Arthur, 
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Merlin, England, Camelot, the Knights of the Round Table) stick your answers to 
the board. 

-  Read and check.  
- Look at the pictures on the board and use the pronouns (names – pronouns). 
Look at the following pictures. Can you tell how these names are related to King 

Arthur. Look through the text to find out the necessary information. (pictures are 
on the board – mind-map: England, Excalibur, the Lady of the Lake, Uther, 
Merlin, Camelot, the Knights of Round Table: King Arthur ruled over England) 

- And now back replace activity. To retell the story, replace the pronouns with 
the real nouns from the story.  (Ex. 2 p.37). You can use the text from Ex.1. 
Discuss in your teams and present the story. (one by one) 

1. She gave it to him. The lady of the Lake gave Excalibur to Uther. 
2. He promised to give her his first child. 
3. He took his son. 
4. When he died, there was no king. 
5. The person who could pull it from the stone could become the king. 
6. Arthur managed to pull it out. 
7. He told Arthur who his father was and Arthur became the king of the country. 
8. He lived in there and ruled the country with them. 
 

 
Малюнок. Скрайб-презентація «Legends and Legendary Characters».  

Тема «Велика Британія» 
 
To retell the story, replace the pronouns with the real nouns from the story. 
2. Making stories 
Post-watching task 
Before telling the stories about main characters, answer the following questions. 

Can you name the main characters of this legend?  
1. What can you tell about the Lady of the Lake? What did she do?  
2. What did Uther promise to do?  
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3. Who came to take the baby? What did Merlin promise?  
4. Who pulled the sword out and became the king of England? 
5. Who helped Arthur rule over England?  
To tell a story about one of the main characters we have to change our teams. 

Choose your character and join your team. 
- Watch the story again or read the text and discuss it in teams and make a 

short text (8 sent.) about a legendary character of King Arthur or King Uther. Use 
phrases we have learnt and pictures to tell the class your story. 

- Tell the class about King Uther/King Arthur. Listen to the story and tell 3 
things you remember about King Uther or King Arthur. 

 

 
Малюнок. Скрайб-презентація «Legends and Legendary Characters».  

Тема «Велика Британія» 
 
Watch the story again and tell the class about King Uther/King Arthur.  
3. Hometask 
Prepare a short text about one of the characters and tell the class. 
IV. Summarising 
What have we learnt today? What activities did you like? What was the most 

difficult for you? Did you like the lesson? Let’s discuss your marks. (Discussion of 
the self-assessment forms) 
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Topic: «Myths and Legends». «St. George and the Dragon» 
Ж. В. Воловнікова 

 

 
Малюнок. Аплікаційна скрайб-презентація. «Свята і традиції».  

«Myths and Legends». «St. George and the Dragon» 
 
Grade: Secondary, Year 5 
Aims: to learn about famous myths of the past and use materials effectively to 

create a story about a myth in our country. 
Learning outcomes: by the end of the lesson learners will be able to create a 

short story about a myth. 
Materials: students’ books (Access 1, Virginia Evans, Jenny Dooley, Express 

Publishing), a laptop, audio and video recordings, pictures, cards with tasks for 
students. 

Procedure 
I.Introduction 
Greeting: Good morning, students! I'm glad to see you. How are you today? 
Warm-up activity: to draw students’ attention to the unit «Myths and Legends» 
- Can you explain the meaning of Myths and Legends and Fact or Fiction? 
- What myths and legends do you know? 
- What myths and legends did you read? 
- What is your favourite legend? Why?  
Well, our lesson today is going to be about famous legends. Are they true? We 

will never know. However, they still fascinate us. And at the end of our lesson, I 
hope, we’ll make our own fascinating stories. 

II. Main part 
Pre- viewing activity 
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Look at the picture and tell what information you know about this person. What 
information would you like to know? (e.g. Who was he? Why was he famous?). 

Write one question about this person in your notebooks. Watch the video and 
answer your questions. 

While viewing  
 1. Watch the video and check whether the sentences are true or false: 
1. St. George travelled to Libya. 
2. The dragon was very friendly. 
3. The dragon killed St. George. 
4. The princess was safe. 
 

 
Малюнок. Аплікаційна скрайб-презентація. «Свята і традиції».  

«Myths and Legends». «St. George and the Dragon» 
 
Watch the video and check whether the sentences are true or false 
2. Tell two things you remember from the story. 
3. Watch the video again and explain the meaning of the verbs:  
Travelled, reached, killed, decided, tried, failed, succeeded, managed. 
4. To learn the form of regular verbs in the past simple, read out the table Ex. 5 

p.71 (Past Simple. Regular verbs).  
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Малюнок. Аплікаційна скрайб-презентація. «Свята і традиції».  

«Myths and Legends». «St. George and the Dragon». 
 
5. Make sentences about St. George using the following pictures and Past 

Simple of the verbs. 
Post viewing 
Brainstorm for information about dragons:  
- Do you know any dragons in our country’s myths?  
- What do they like?  
-  What happened to them? 
(Ivan the Dragon Slayer. A Ukrainian fairy tale 
Kyrylo Kozhumyaka, a Ukrainian fairy tale 
Telesyk, one of the most ancient Ukrainian folk fairy tales 
Kotyhoroshko) 
Work in groups and write your stories. Choose pictures to stick them on your 

stories. (You can visit https://storinka-m.kiev.ua/article.php?id=836) 
ІІI. Summing-up 
- Home task: write stories about Ukrainian dragons 
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Topic. My Bad Day 
М. М. Савченко 

Grade: Secondary, Year 8 
Aim: to develop the pupils’ reading and speaking skills, the ability to work in 

pairs and small groups, their creative and associative thinking. 
Learning outcomes: by the end of the lesson the pupils will be able to create 

stories based on a set of idioms. 
Materials: printable worksheets, pictures, flashcards. 

Procedure 
I. Introduction 
1. Greeting:  Good morning, dear pupils! I'm happy to see you. How are you 

today? Do you feel as cool as a cucumber or as tired as a dog? 
2. Warm-up: It was an unusual  question, wasn’t it? But you understood me 

perfectly well. These funny phrases I have used are called idioms. Let’s see if you 
can find similar ones in Ukrainian.  

(The teacher shows visual images of idioms and the pupils find their equivalents 
in Ukrainian). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

When a pig flies. (Коли рак на горі свисне) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Speak of the devil. (Про вовка промовка) 
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A storm in a tea-cup. (Буря в склянці води) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To be as hungry as a bear.(Бути голодним як вовк) 
 
          II. Main Part 
1.Vocabulary Practice. 
• Draw suitable  animals to complete the sentences: 
a) It’s raining ____ and dogs! 
b) I’ve got a ____ in my throat. 
c) Those are just ______ tears. 
d) I can smell a ______. 
e) A ____ in sheep’s clothing. 
•  Match each phrase with its meaning and the correct picture:  
(The teacher sticks pictures on the board and gives each pupil a card with the 

task) 
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2. Pairwork. Find the right answers. Choose one of the idioms and try to 

demonstrate it with a piece of chalk for the others to guess.  
1) That guy has a finger in every ___. 
•  lemon 
•  pie 
•  milk 
•  cake 
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2) They talked about the bread and ___ issues. 
•  chips 
•  bacon 
•  milk 
•  butter 
 3) You need to start bringing home the ___. 
•  salt 
•  tea 
•  cake 
•  bacon 
4) It's no use crying over spilt ___. 
•  Milk 
•  Salt 
•  Tea 
•  cake 
5) It wasn't difficult. It was a piece of ___. 
•  tea 
•  cake 
•  salt 
•  bread 
6) Hiking is not my cup of ___. 
•  tea 
•  lemon 
•  salt 
•  milk 
7) Take what he said with a pinch of ___. 
•  bacon 
•  salt 
•  bread 
•  pie 
•   
3. Group work. Group up and look at the list of idioms.  You have 3 minutes to 

remember them. Then in groups make a list of the ones you remember using only 
graphic symbols or a Mind-map. 

• A lemon (something you have bought but doesn’t work well.) 
• A piece of cake (easy to do.) 
• Bread and butter (major things, like food and shelter.) 
• Cheap as chips (really very cheap.) 
• Finger in every pie (has too much influence.) 
• Full of beans (full of energy.) 
• To be the apple of one’s eye (to be someone's favourite person.) 
• Cheesy (unimaginative or predictable.) 
• To be square (to be old-fashioned or boring.) 
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• To have green fingers (to be a good gardener.) 
 
4. Dialogical Speaking. 
1) Study the situations and choose how the person feels. 
Situation 1. 
I overslept and was late for the lesson. I can’t knock at the door and ask the 

teacher the permission to come in. How do I feel? 
1) As cool as a cucumber. 
2) Like a fish out of water. 
3) As busy as a bee. 
Situation 2. 
    My best friend Nick is tall and he likes sport. I am short and I like cakes and 

sweets. So, we are quite different. What are we like? 
1) Like chalk and cheese. 
2) Cut from the same cloth. 
3) Like two peas in a pod. 
2) Acting out micro-dialogues. Read the dialogues in pairs. Choose right 

pictures to each of them. Act out similar dialogues: 

 
Dialogue 1. 

Jack: Ooh, wow. Look at that roller coaster, Jane! It goes upside-down! 
Jane: My stomach aches just looking at it. I will not ride that. 
Jack: Ah, come on. Don’t be a ________ ! 

Dialogue 2. 
Sam: Gee, learning to rollerblade isn’t easy. I keep falling down! 
Sarah: I know, it’s so hard! I feel like a ____ out of water. 
5. Reading. 
1) Pre-reading.  
• Look at the pictures of idioms and try to guess their meaning 
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• Which of them are just the same as in your mother tongue?  
• Predict the answers to the questions: 
a) Where does the story take place? 
b) Who are the characters? 

Idioms used in this story: 

(go bananas ) 
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(home run) 

(play with fire) 

(watch me like a hawk) 
 

(went through the roof) 
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(your goose is cooked) 
 

2) While-reading. Read and compare the text with your predictions. Put the 
pictures of our idioms into the correct order.  

The Head teacher went bananas and went through the roof when she came into 
the classroom. Everyone was jumping around on top of their desks going bananas. 
When she told them to sit down they all sat down at their desks except one student. 
She looked at him angrily and said, «You are playing with fire now. SIT DOWN 
or your goose is cooked!» The boy sat down but said, «but Mrs. Brown, we were 
only celebrating our home run ! Our class beat the Grade 7 in the basketball match 
yesterday!.» Mrs Browm said, «I don't care, I will watch you all like a hawk.» The 
class felt embarassed  and every student wanted to mend fences with her. So for 
the rest of the week they were very quiet and well behaved.» 

3) Post-reading. Answer the questions: 
a. Which idiom (or idioms) can be used to explain the main idea of the story? 
b. Create a short comic to go with the story. 
c. Retell the story with your own words according to your comic. 
6. Speaking. Can you guess these idioms? Use as many of them as you can to 

create a story.   
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For example:   It is seven o’clock in the morning. It is raining cats and dogs. 
I am a bit under the weather but I have no choice. I must go to school and 

present my project even if it costs me an arm and a leg. My teacher will go nuts if I 
come late today. I have a frog in my mouth every time I imagine her face like 
thunder. 

But no, not today. I hardly manage to catch the bus. I’ve pulled my socks up and 
I’m really ready to act. Today I will show what I am made of! So, feeling as cool 
as a cucumber, I come up to the front door of the school and push it. Closed. Only 
now I realize that no one else in my family seemed to be getting ready to go out. 
Oh, no! It’s Saturday! Once in the blue moon I really wanted to go to school. 

  III. Summary 
1. Home assignment. Write a story about someone’s lucky (unlucky) day using 

the idioms you liked most. You may stick to the following plan: 
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2. Summing-up: 
Should we use idioms in our everyday communication? Why? 
Which of them have you remembered? 
 

Topic. Granny`s Stories 
Н. П. Іванисько 

Grade: Secondary, Year 5 
Aim: to create conditions for telling stories like fairy-tales using the Past Simple 

tense. 
Learning outcomes: by the end of the lesson pupils will be able to tell stories in 

the past using visual schemes.       
Materials: books ( O. Karpyuk English Year 5, 2018), audio files, laptop, 

workbook, flash cards. 
Procedure 

I. Introduction 
1.Organising moment (greeting, announcement of the topic and aim of the 

lesson, checking hometask). 
2.Warm-up 
1) Revise the poem (Ex.6, p.127) 
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2)Game «Match the Verbs» 
 

be was\were come came 
do did have had 
find found forget forgot 
eat ate make made 
read read sing sang 
take took write wrote 

II. Main part 
1.Revising grammar material the Past Simple using scribing technologіes. 
1)Watch scribing video Past Simple Story 

(https://www.youtube.com/watch?v=dKigBKdOBBY), discussing, commenting, 
making a scheme for sentences.  

 
   Subject+ V2/ed + yesterday, last week, etc. 
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2)Working with the Past Simple forms. Ex.1, p.128 – pupils make own 
sentences with given words. 

 
 
 
 
2.Reading, Ex.2, p.128. Speaking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-describe the picture  
-listen to the text 
-read the text and trnslate it 
-complete the story in your workbooks Ex. 9, p. 68 
 Once upon a time there____ a girl____ Poppy Copy. She______ in Copyland. 

In Copyland everything______the same:_______houses, ____ ___ gardens, ___ 
___ flowers. They___ the same books,_____ thesame films,_______ the same 
games. What do you think, was Poppy a ___ little girl? Write your answer 
here:___ . 

-retell the story (Ex. 3, p. 129) and complete it (Ex. 5, p. 129) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Phonetic and  physical break 
Pupils watch the scribing video episode and repeat actions and phrases 

(https://www.youtube.com/watch?v=0b4rsDuzThE)  
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4.Writing 
Pupils complete similar stories in their workbooks. Ex.10,11 p.68-69 
Once upon a time there was a little boy called Billy Blue. Billy 

Blue_________________ in Blueville. In Blueville everything was ________.The 
houses were blue, the cars_____, all the benches in the 
park_____________________ . Billy Blue slept in a _______________________ , 
he sat on a and ate berries s. for breakfast. He went to school on a _________bus. 
He had____________ notebooks and wrote only with _____________pens. One 
day Billy Blue said, «Life is boring here. I would like to visit my cousin Ruby Red 
in ________ Land». 

Mr Glass lived in Glassland. In glassland everything was made of glass. Mr 
Glass lived in a glass house. __________________ slept in a _______________ 
__________________ sat on a _____________________________________wrote 
on a ___________________ __________________ bought only ______________ 
__________________ met only ____________________ 

Use the words: lived in ..., everything was ..., were ..., sat..., ate ..., went to ..., 
had ..., wrote with ... . 

5.Speaking 
Pupils create their own characters and make stories about them. 
III.Summarizing 
1. Hometask Ex. 12, p. 69 (workbook) – make similar story and illustrate it 

with a picture. 
2. Summing-up Listen to the poem Ex. 7, p. 129 
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3.Praising pupils for their efforts. 
 

Topic. Kinds of Sport 
І. О. Кравчук 

Gradе: Secondary, Year 6 
Aim: to access with new LI, to continue to develop reading skills, to develop the 

skills of monologue and dialogic speech, to develop the culture of speech, to raise 
awareness of the importance of sports. 

Learning outcomes: by the end of the lesson pupils will be able to use the lexical 
items on the topic, to describe some kinds of sport, to tell about their favorite kind 
of sport. 

Equipment: textbook, workbook, cards for independent work, magnetic board, 
magnets, a set of ready-made cards 

Procedure 
I. Preparation for the perception of foreign language speech. 
● Greeting. 
T: Hello, children! I`m very glad to see you! 
Ps: We are glad to see you too! 
● Aim. T: Today we`ll start a new topic – «Sports and Games». We`ll 

learn the names of sports and games, and discuss the sports you like. But first let`s 
discuss the results of you test. 

● Discussing the Results of the Test.  
The teacher summarizes the results of the test, reports which tasks were 

performed successfully and which - incorrectly, explains the difficult points, 
answers students' questions. 

 
● Warming up. Conversation with students. Two or three students answer 

each question. 

●  T: Do you play any sports? 
         Are you good at sports? 
         What sports are you good at? 
         How often do you exercise? 
         Are you a member of any sports team? If not, have you ever been one? 
         Do you think everybody should practise sports? Why? 
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II. Main part of the lesson 

● Vocabulary Presenting and Practice. Ex.1 ( p.78 ) Students look at the 
pictures on p. 78 and repeat after the teacher the names of sports. Among the 

prepared cards with the image of different sports, which are laid out on the desk, 
choose a card with the named sport and attach it to the board with a magnet. 

●  

 
Then in pairs they ask each other questions according to the sample given in the 

exercise and answer them 

Ex.2 (p.78 ) 

Students orally do tasks according to the sample. 
WB, ex. 1 (p.38 ). 
Students in pairs decipher the names of sports and write them in notebooks. The 

pair that completes the task first wins. 
WB, ex.2 ( p. 39 ). 
 

Students orally answer the questions of the exercise Tasks on cards. Students 
independently perform tasks on cards and then together with the teacher check.   
T: Which verbs do we use with different sports? 

Use «play» with any competitive game that you can play, «go» with activities 
that can be done along, and «do» with groups of related activities. 

Decide between «do», «go» or «play». Sometimes the verb needs to correspond 
to the Noun or be put in the infinitive or gerund form. 

HO: 



61 

● Reading. Ex. 3 ( p. 79 ). 
● Pre-reading Activity.  
● Conversation with students 
T: Look at the pictures on page 79 and say what sports you can see there. 
     Which of these sports are… 
-winter sports? 

 
-summer sports? 

 
-mostly for boys/ girls? 

Complete the sentences with the correct form of do, play or go. 

DO, PLAY OR GO WITH VERIOUS SPORTS 

He used to _____________jogging every day when he was 
at university. 

I love________________ a good game of chess from time to 
time. 

She ________________ gymnastics for over five years now. 
This summer we ______________ windsurfing every day on 

our vacation. 
He`s quite an athlete. He ____________ basketball, baseball 

and hockey, too. 
My sister ____________ horse riding twice a week. 
Why don`t we _______________ a set of tennis? 
Some people think that _______________ aerobics four 

times a week is the best possible way of keeping fit. 
His idea of the perfect summer holiday is to rent a sailboat 

and ___________ sailing between the islands of the Tuscan 
archipelago. 

He ____________ athletics for his local track club. 
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-popular in our country? 
-  Reading.  
     Students read the text of the exercise with a chain, while the teacher or one of 

the students duplicates the text with pictures, thus creating a story in pictures.  
«storytelling») 

● Post – Reading Activity. Ex. 4 ( p.79 ). 
              Students take turns reading the sentences and supplementing them with 

information from the text. 

 Speaking.Ex.5а ( p. 79 ). 
Students in pairs, using the language material presented in the exercise, ask each 

other questions about their attitude to sports, and answer them  . 
             Ex.5b (p.80 ). 
               
Students write short messages (3-4 sentences) about their friend's favorite sport. 
III.The final part of the lesson 
Homework. 
Ex.6 ( p. 80 ), in writing. 

Using a scribe presentation, retell the text « Sport in Our Life» 
Summarizing. 
1) Conversation in mode Т - Р1 – Р2 – Р3. 
Т: What topic did we discuss at the lesson today? 
     What winter/summer sports can you name? 
     What is your favourite sports? 
2) The game « Chain Game». 
One of the students makes a sentence about what kind of sport he likes. The next 

one repeats what kind of sport the first student likes, and makes a similar sentence 
about himself. The next student repeats everything heard and adds a sentence about 
himself, etc. 
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2.3. Використання скрайбінг-технологій у формуванні комунікативної 
компетентності в учнів старшої школи 

 
Topic:  Holidays. The Worst Holiday I’ve Ever Had 

О. Ю. Духновська 
Grade: Senior, Year 10 
Aim: to develop  students’ creativity using scribing techniques. 
Learning outcomes: by the end of the lesson pupils will be able to create their 

own stories using scribing. 
Lesson Materials: textbook (Upstream B1+), pictures for the story, CD. 

Procedure 
I.Introduction 
 Warming up 
Listen to the music and sounds. Answer the questions. 
1. Where are you? (on a tropical island, in the mountains, in a forest, by a pool, 

etc.) 
2. What are you doing? (sunbathing, swimming, camping, relaxing, etc.)  
3. Are you alone or with the company? 
4. What is the weather like? ( boiling hot, freezing cold, warm and sunny, etc.) 
5. How are you feeling? (happy, relaxed, peaceful, disappointed, etc.) 
Pupils give their associations. (e.g. I’m on a tropical island. I’m sunbathing on 

the beach. My friends are swimming. It’s warm and sunny. We feel happy and 
relaxed.) 

II. Main part 
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1.Reading ( p. 31 SB)  

Pre-reading: Read out the title of the text. What can the text be about? (People’s 
bad travel experience) 

Mind map – What problems can turn your holidays into a nightmare? 
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( e.g. loosing passport, run out of money, dirty/noisy hotel, delay of flight, awful 
weather etc.) 

While reading: (3 groups read three texts. Each group finds out the problems 
which appeared and give the information to the rest of the students) 

Post reading: ex.2, p.32 (multiple choice) 
Read the article and choose the best answer- A,B, C od D for the questions 
1. What is the vain purpose of the article? 
A to describe some common travel problems 
B to give readers the chance to talk about what happened to them on holiday 
C to advise us how to avoid holiday problems 
D to make fun of people’s travel problems 
2 What does Katy say about her holiday? 
A lt was great, apart from one incident. 
B She did not enjoy  it at all. 
C She wished it was like their other holidays. 
D lt was a new experience. 
3 What would a reader learn about Nigel from 
the text? 
A He loses his  temper easily 
B He likes  doing  things at the last  minute. 
C He cries when things don't go his way. 
D He always stays calm in an emergency 
4 When talking about their holiday problem, 
Bob and Steve say that 
A it was their fault. 
B it could happen to anyone 
C it ruined the holiday 
D it took them a long time to recover. 
5 Which  f the following is the best description 
of Charles Hope? 
A a  writer  for a weekly magazine 
B a journalist who only writes about bad  news 
C an advice columnist 
D a magazine editor 
2.Group work – 3 groups make their own stories about the worst holiday 

experience and present them using the pictures. 
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3.Vocabulary. Idioms.  
Reviewing vocabulary. ( These idioms were at the previous lessons) 
1. Match the idiom to the picture (pair work) 
2. Complete the sentences with the suitable idiom ( individual or pair work) 
e.g. – I can’t get the information from him. It’s like … ( getting blood out of 

stone) 
       - My granny has … There are many exotic plants in her garden. (green 

fingers) 
       - Jane was relieved when her son returned … from the trip. (safe and sound) 
       - To book this holiday we have to … for the next few months. (scrimp and 

save) 
       - Jim spends all the time at work. He’s … (an eager beaver) 
       - He has passed all his exams successfully and now he is … (happy as a 

hippo) 
      4. Making projects 
          Create your stories using as many idioms as possible (groups) 
Whose holiday was the most unforgettable? Which story made you laugh/ feel 

upset?  
(Students share their opinions)  
T: The world of idioms is so huge that you could easily find your place in it. 

Don’t be chicken, come out of your shell, don’t hide your talents, take the bull by 
the horns , don’t be bad apple. May troubles occur you once in a blue moon. I wish 
you to be made of money , let nobody make your blood boil. Be a man of the word. 
And, of course, I wish you to be on top of the world! 

 III. Summarizing 
Homework: make videos about your holidays using scribing techniques. 

 
 



67 

The example of a story 
The Worst Holiday I’ve Ever Had 

It was a lovely spring morning. The sun was shining brightly and the birds were 
singing in my friend’s garden. I had butterflies in my stomach because the best 
holiday of my life was ahead. I had been an eager beaver and scrimped and saved 
for that holiday for the whole year. Finally my wildest dream would come true. 

We were going to leave to the airport in an hour. My friend Alice was still 
packing her suitcase so I decided to   walk in the garden. Alice had green finger 
and there were a lot of beautiful blooming flowers in her garden. 

I’m as blind as a bat without my glasses so I didn’t notice the bee while smelling 
a wonderful rose. It was as fast as lightning and stung me. I cried so long as a lake. 
Alice called the ambulance because in a few minutes I was as red as tomato and 
started shaking like a leaf. When the doctor came I was as sick as a dog. 

While the doctor was treating me Alice was like a cat on a hot roof because it 
was the time to hit the road. 

  Finally the doctor gave me a green light and we hurried to the airport. When 
we came there the information was like a music for our ears – the plane hadn’t 
taken off yet. 

When we arrived to our destination I was safe and sound. We were as happy as 
hippos. The hotel was nice, the staff were polite and friendly. When we came to 
the beach it looks fantastic – lovely white sand and not a soul in sight. 

Then we found out why and it made my blood boil. As we were walking along 
the beach we noticed a sigh warning people against swimming in the area. There 
was a nasty smell.  

We had to spend  the holiday round the hotel  pool instead of swimming in the 
sea. I felt like a fish out of water because I hate overcrowded places. It was the 
worst holiday I’ve ever had. 

 
Topic. Cinderella Story 

І. Є. Ракова 
Grade: Senior, Year 11 
Aim: to improve students’ critical thinking on topic «bullying in the family 

relations»; to improve social skills how to behave in a true to life situation when 
your close person need a help; to develop students’ creativity and IT skills. 

Learning outcomes: by the end of the class students will be able to create an up-
to-date story based on classic Cinderella plot structure changing classic problems 
of family relations into modern teenagers’ problems with their family members 
nowadays. 

Materials: blackboard with written questions for thinking and discussion; 
pictures of Cinderella, her step-mother, step-sisters, her christened mom (fairy); 
cards with the structure-plan for the story. 

Procedure 
I Introduction 
Greeting:  Good morning, students! I'm glad to see you.  How are you today?  

Today’s topic is Relationship in the family, Abuse and Bullying. 
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1. Introducing the topic  
Warming up: What is bullying? Have you ever suffered of bullying?  
What is abuse and relations? Think about the connection? 
II.Main part 
Look at the picture of Cinderella. Describe her relations in the family with step-

mother, step-sisters. 
Let’s create together the plot of the story about Cinderella if she lived in the 

modern world and if she had a XXI century step-mother and step-sisters, and if the 
fairy existed nowadays. Give your ideas according to the plan structure: 

 -heroes  (names of the characters)  
-extraordinary situation 
-setting the problem solving situation   
-apparition wizard or fairy  
-happy end. 
III. Summarizing 
Homework 
The Modern Cinderella Story which was created together in the class  try to 

illustrate with the help of Scribing programs in order to demonstrate it  on the 
screen to the audience as you were a Hollywood crew movie production.  

(The version of successful presentation of Cinderella Story based on Scribing   
Program is presented below: https://www.youtube.com/ 
watch?v=k3loXz_5Z14&t=287s) 

New interpretation revealing the relationship in a family being brought up by 
step mother and having step sisters. 

SCRIPT: 
Today we are going to tell you a story, which is very true to life and raise very 

important issues nowadays like relations in the family, bullying, good and 
evil.  So, welcome to the world of new updated story about Cinderella.  
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This is a house of our Cinderella: Cindy Sparks by name. Here is step mother 
Furelly de Poorsoul. Her surname is true about your inner world. Next comes her 
daughter, step sister Sue de Poorsoul. She is a real blond: silly, light-minded, 
without natural gifts. Then comes step brother Natty de Poorsoul. His name 
reflects his character perfectly: naughty, a bit cruel.  

Our wonderful Cindi lives in her small room under the roof, though it is really 
cosy, greeny and full of light. As usual teenager, she has got her dreams, friends. 
She looks after your mother - brown curly hair, fit body and bright mind. And she 
has got her sacred dream - to become a famous solo singer.  

 
Furelly de Poorsoul loves herself very much. One day she asked the friend of 

their family to draw a portrait of her. He was Martin da Vinci - very talented and 
gifted artist.  
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So in a few days Steven White, famous producer of the talent show 
«Satisfaction» appeared in their life. And he has got a nice stylish son, very 
handsome guy Justin White. He even looks like Justin Timberlake. 

 
They had a talk with Furelly and her daughter about participation in the song 

contest «Satisfaction» because she wants to be very popular. Though, she was very 
plain and a bit primitive. Cindi knows perfectly that it was her last chance, so she 
decided to enclose CD with her own song.  

Hence, Steven managed to listen to the catching song of Cindi. It was amazing, 
fantasticand brilliant.  

His immediate decision was to call Cindi’s step mother Furelly. He offered the 
girl, who performs this song, to participate in the next talent show. Of course, 
Furelly told him that it was her daughter, Blondy Sue, who was a brilliant singer 
and composer of this song.  
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Furelly de Poorsoul ordered her poor step daughter to perform the song on the 
backstage while her beloved Blondy Sue will be on the front stage, on the center of 
attention. Otherwise, she will become penniless without heritage from here dad, 
who died not so long ago. So she agrees because without money she won’t be able 
to pay for her education in Stanford University. 

Cindi and her friend Fait makes a plan. In a week, it might be a ball in the 
palace. Though, it was impossible for Cindi to take part in it. She has an order from 
her step mother to stay with Natty, who was active, energetic and noisy. 

 
Martin da Vinci has a sorrow to pure Cindi, so he agrees to stay with Natty 

instead of her. Hence, she will get a chance to sing in the ball for Justin. 
So, the day comes and both Cindi and Fait have a chance to realize their plan. 

Certainly, Justin was there too. Cindi invites him to go out to breathe a fresh air, 
but in her mind was to perform a song for him and show her real voice. But time 
flies very fast and when she must come back home in time. Cindi lost the chance to 
show her face to Justin. She was really upset. 
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Next day Cindi records the song for Sue to participate in talent show 
«Satisfaction». After the ball, Justin was impressed of the unknown girl and her 
voice and he was obsessed to find that girl, though he could identify hearing her 
voice. When Justin heard that familiar voice of fantastic girl from the ball, he came 
to their house and noticed Sue, who was singing brilliantly. Mom was proud of her 
daughter. 

After performing the song, they had a talk face-to-face. His only question was 
why she ran away without no explanation. But Sue had no idea what she was 
talking about. Though, he invited her to take part in the talent show «Satisfaction». 

Lucky day has come. Blondy Sue was on the stage, performing thrilling song by 
her step sister. Natty knew that it was Cindi’s dream to be on the stage and it has 
her authentic song. Nevertheless he was naughty, he loves Cindi with all his heart, 
Cindi was really kind to him, anyway. His plan was to break down the music 
equipment. Natty managed to fulfill the plan. Furelly was angry with the situation, 
though, she didn’t give up, she found another solution – make an order to sing 
Cindi alive, but, of course, on the backstage. But at the key moment Justin noticed 
that Blondy Sue didn’t sing, it was Cindi, who was holding the microphone and 
singing brilliantly. 

Blondy Sue was screaming, shouting because her plan was destroyed. Soon, 
Cindi appeared on the stage, the audience exploded. It was amazing performance 
and she was giving the first award while her step mother and step sister were crazy 
about the situation. 

 
So, as a conclusion, good ruins evil, all secrets become clear sooner or later. 

Never give up, keep moving to your goals. 
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ВИСНОВКИ 
 

У  посібнику висвітлені особливості організації навчального процесу  
в контексті освітніх інновацій, оновлені цілі та зміст освітнього процесу, що  
зумовили оновлення освітніх технологій та зміну навчального забезпечення. 

Проаналізовані та висвітлені сутність і специфіка застосування 
аудіовізуальних засобів в процесі навчання англійської мови учнів. 

Встановлено, що застосування аудіовізуальних засобів на заняттях – це 
досить ефективний та доцільний засіб навчання англійської мови у школі. 
Використання аудіо та відеоматеріалів на заняттях з англійської мови 
дозволяє постійно підтримувати в учнів жвавий інтерес до вивчення мови й 
уникнути тієї монотонності, що може іноді виникати на заняттях за 
традиційною методикою. 

Обґрунтовані можливості застосування скрайбінгу, як сучасного та 
ефективного методу  візуалізації. Та продемонстровані приклади 
використання  аудіовізуальних засобів на уроках англійської мови. 

Доцільність використання аудіовізуальних засобів зумовлена необхідністю 
враховувати когнітивні особливості сучасного покоління учнів, а також 
потребою подання матеріалу у вигляді, найбільш зручному для сприйняття, 
розуміння  і запам’ятовування.  

Скрайб-презентації створюють передумови для підвищення якості  
й результативності навчання та  відзначається наступними  перевагами: 
краще сприймається матеріал учнями, зростає їх зацікавленість, відбувається 
індивідуалізація навчання та  розвиток  творчих здібностей (залучення 
учнівської молоді до створення презентацій, скрайб-презентацій, анімації, 
відео).  

Теоретичне значення роботи полягає в обґрунтуванні сутності та 
специфіки застосування аудіовізуальних засобів на уроках англійської мови.  

Оскільки перехід на компетентнісні засади не відображено належним 
чином у дидактичному і методичному забезпеченні навчання, подальшого 
аналізу й розробки вимагає створення комплексу дидактично-методичних 
матеріалів по застосуванню сучасних аудіовізуальних засобів в процесі 
навчання англійської мови учнів в сучасній школі. Також постає питання 
підготовки вчителя до ефективного використання новітніх технологій 
візуалізації. 
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