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РІВНЕВА ХАРАКТЕРИСТИКА  
ЗБАГАЧЕННЯ СЛОВНИКА МОЛОДШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ  

У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
У статті стисло представлено методику контрольного зрізу словникового запасу дітей молодшого 

дошкільного віку в процесі фізичного виховання на констатувальному етапі дослідження; представлено 
критерії і показники збагачення словника дітей молодшого дошкільного віку в процесі фізичного вихо-
вання. Схарактеризовано рівні словникового запасу молодших дошкільників (високий, достатній, задові-
льний, низький), описано процедуру ведення підрахунків балів за результатами виконання дітьми запро-
понованих завдань. У таблицях надаються результати виконання дітьми завдань за критеріями експе-
рименту (ознайомлювальний, репродуктивний, діяльнісний) та розподіл молодших дошкільників за рів-
нями збагачення словника. 
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експеримент, фізичне виховання.  У концептуальних положеннях Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року йдеться про «забезпечення особистіс-ного розвитку людини згідно з її індивідуальни-ми здібностями» [1]. Національне відродження України потребує розв’язання нагальних проблем національної освіти, «оновлення змісту, форм, методів і засобів навчання, виховання і розвитку дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базо-вого компонента дошкільної освіти та програм розвитку дитини» [1]. Ознакою будь-якої держави та її нації є рідна мова. Проблема словникової ро-боти з дітьми на етапі дошкільного дитинства досліджувалась у різних напрямах багатьма вче-ними. Зокрема, збагачення словника дітей дошкі-льного віку (М. Олексієва, Г. Бавикіна, В. Гербова, Г. Ляміна, Г. Розенгарт-Пупко, А. Богуш, І. Непо-мняща, Ю. Ляховська та ін.) [2; 3; 4; 8]; особливос-ті становлення і розвитку словника дітей впро-довж дошкільного дитинства (А. Іваненко, В. Ко-ник, Н. Кудикіна, Ю. Ляховська, Н. Савельєва та ін.) [5; 6; 7]. Результати педагогічних спостережень засві-дчили, що процес фізичного виховання не знай-шов належного місця в практиці дошкільної осві-ти і, зокрема, в процесі збагачення словника до-шкільників. Ґрунтовне опрацювання теоретично-го аспекту даної проблеми дало можливість здійс-нити експериментальне дослідження зі збагачен-ня словника дітей молодшого дошкільного віку в процесі фізичного виховання. 
Мета – розкрити рівні словникового запасу дітей молодшого дошкільного віку за критеріями методики дослідження в процесі фізичного вихо-вання. 

Завданнями констатувального етапу дослі-дження виступили: визначення критеріїв та пока-зників збагачення словника дітей молодшого до-шкільного віку; розробка методики та добірка діагностичного матеріалу з метою збагачення словника дітей молодшого дошкільного віку; ви-явлення (характеристика) рівнів словникового запасу дітей молодшого дошкільного віку в про-цесі фізичного виховання. 
Виклад основного матеріалу. Започаткову-ючи експеримент, ми визначили критерії і показ-ники збагачення словника дітей молодшого до-шкільного віку в процесі фізичного виховання. Перший критерій – ознайомлювальний із по-казниками: багатство словника; розуміння спеці-альних термінів фізичної діяльності; точність і доречність вживання слів. Другий критерій – репродуктивний з показни-ками: вживання в мові іменників, вживання в мові прикметників, вживання в мові прислівників. Третій критерій – діяльнісний з показниками: образність (асоціативність) словника; викорис-тання засвоєних слів під час фізичної діяльності; складання простих речень. За означеними критеріями і показниками нами було схарактеризовано чотири рівні словни-кового запасу дітей молодшого дошкільного віку: високий, достатній, задовільний, низький.  
Високий рівень розвитку словника дітей ха-рактеризувався багатством, правильністю, точніс-тю й доречністю використання слів, умінням кори-гувати точність й доречність використання слів, що сприяло вільному і змістовному висловлюван-ню власних думок. Діти виявляли розуміння, умін-ня пояснити значення слів і словосполучень 
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(зокрема, спеціальних термінів фізичної діяльнос-ті і фізичного виховання), а також відтворювали їх у процесі фізичної діяльності за допомогою ру-хів. Точно й доречно вживали іменники, прикмет-ники, дієслова, прислівники, виявляли образність (асоціативність) словника в аспекті розуміння й використання у процесі фізичного виховання по-рівняння. Емоційність мовлення цих дітей свідчи-ла про інтерес до процесу спілкування, а також до значення слів та їх етимології. 
Достатній рівень розвитку словника харак-теризується правильним, точним і доречним ви-користанням у мовленні слів і словосполучень, розуміння яких діти виявляли, пояснюючи їх сенс та відтворюючи засобами фізичної діяльності. Діти могли пояснити значення найбільш пошире-ніших спеціальних термінів фізичної діяльності, виявляли розуміння значення образних засобів (переважно порівняння), могли їх пояснити, про-те мало вживали їх в активному мовленні. Із задо-воленням вступали в спілкування з експеримен-татором і однолітками з приводу фізичної діяль-ності, виявляли інтерес до мови, при цьому мов-лення було досить емоційним. Діти, рівень розвитку словника яких був оці-нений як задовільний, виявляли розуміння зна-чення слів і словосполучень (зокрема, спеціаль-них термінів фізичної діяльності і фізичного вихо-вання), зазначаючи при цьому лише окремі озна-ки чи їх функціональне призначення, в окремих випадках могли передати їх зміст засобами фізич-ної діяльності. Діти цього рівня подекуди вжива-ли в мовленні засоби образності (асоціативності), пояснити які могли лише за допомогою доросло-го. У слововживанні діти припускалися помилок щодо правильності і доречності. Інтерес до мов-лення та слова у процесі фізичної діяльності вияв-ляли лише в окремих ситуаціях ― залежно від на-строю чи зацікавлення темою розмови, про що свідчило в такому випадку жваве емоційне мов-лення. Бідність словника дітей, яких було віднесено до низького рівня, обмежувала їхні можливості висловлювання власних думок. Розуміння значен-ня слів (зокрема, спеціальних термінів фізичної діяльності і фізичного виховання) діти демон-

стрували переважно вказівними жестами, прак-тичними діями чи просто повторенням слова. Ді-ти відмовлялись від мовленнєвого спілкування з експериментатором, або брали в ньому участь лише в окремих випадках. Характерним було нее-моційне мовлення, помилки у слововживанні, за-міна слів жестами, мімікою, вигуками. У мовленні цих дітей не простежувались інтерес, точність і доречність використання слів у процесі фізичної діяльності.  Дослідження рівнів збагачення словника мо-лодших дошкільників відбувалось за кожним із виокремлених критеріїв. Задля цього було розро-блено серію діагностичних завдань, при доборі яких враховувалось: доступність та емоційна при-вабливість завдань дітям молодшого дошкільно-го віку; відповідність дидактичного матеріалу завданням дослідження. За результатами виконання запропонованих завдань кожній дитині були нараховані бали. Про-цедура підрахунків полягала в наступному. За ко-жне завдання дитина отримувала від 1 до 4 балів. Усього завдань було 9. Мінімальна кількість балів, яку могла отримати дитина – 9, а максимальна – 36. Суми балів за обома критеріями була розподі-лена на чотири групи, а саме: 
– 30–36 бали (високий рівень збагачення словника); 
– 22–29 балів (достатній рівень збагачення словника); 
– 15–21 балів (задовільний рівень збагачен-ня словника); 
– 9–14 балів (низький рівень збагачення словника). Результати виконання дітьми завдань за ознайомлювальним критерієм можна простежити в таблиці 1. Як видно з таблиці, на високому та достат-ньому рівнях збагачення словника знаходяться 0% дітей експериментальної та контрольної груп. 34,1% дітей експериментальної групи намагались виконати завдання експериментатора, але відпо-відали на запитання в неповному обсязі.  Ці діти не виявили багатства словника, розу-міння спеціальних термінів фізичної діяльності та точності й доречності використання слів, не вико-

Таблиця 1 – Ознайомлювальний критерій №  п/п Показники Рівні збагачення словника (%) Високий Достатній Задовільний Низький ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 1 Багатство словника – – – – 37,6 40,8 62,4 59,2 2 Розуміння спеціальних термінів фізичної діяльності – – – – 34,4 35,2 65,6 64,8 3 Точність й доречність використання слів – – – – 30,4 29,6 69,6 70,4 
  Середнє арифметичне – – – – 34,1 35,2 65,9 64,9 
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навши, при цьому, жодного завдання експеримен-татора, вони лише імітували свої дії жестами, але із зацікавленістю брали участь в експерименті. Щодо дітей контрольної групи, то на низькому рівні знаходилось 64,9% дітей. Результати виконання дітьми завдань за ре-продуктивним критерієм представлено в таблиці 2. Як видно з таблиці, на високому та достатньому рівнях збагачення словника знаходяться 0% дітей експериментальної та контрольної груп. Намага-лись виконати завдання експериментатора, але відповідали на запитання в неповному обсязі 18-,9% дітей експериментальної групи. Зустрічались діти, які при спілкуванні використовували лише жести. Таких дітей ми віднесли до задовільного рівня збагачення словника. Щодо дітей контроль-ної групи, то на задовільному рівні опинилось 19,4% дітей. На низькому рівні опинились 81,1% дітей експериментальної групи. Ці діти не вияви-ли багатства словника, розуміння спеціальних термінів фізичної діяльності та точності й дореч-ності використання слів, не виконавши, при цьо-му, жодного завдання експериментатора. Щодо дітей контрольної групи, то на низькому рівні знаходилось 80,5% дітей. 

Результати обстеження дітей за діяльнісним критерієм представлено в таблиці 3. Як видно з таблиці, на високому та достат-ньому рівнях збагачення словника знаходяться 0% дітей експериментальної та контрольної груп. Намагались виконати завдання експериментато-ра, але відповідали на запитання в неповному об-сязі 14,1% дітей експериментальної групи Про-аналізуємо одержані результати щодо вихідного рівня збагачення словника молодших дошкільни-ків за ознайомлювальним, репродуктивним, та діяльнісним критеріями. Порівняльні дані рівнів збагачення словника подано у таблиці 4. За станом виконання дітьми завдань нами було схарактеризовано чотири рівні словниково-го запасу дітей молодшого дошкільного віку: ви-сокий, достатній, задовільний, низький. Рівні збагачення словника дітей молодшого дошкільного віку за результатами констатуваль-ного етапу дослідження подано в таблиці 5.  Як засвідчують дані, на високому та достатньо-му рівнях збагачення словника опинилось 0% ді-тей експериментальної і контрольної груп. 22,3% експериментальної і 23,4% дітей контрольної груп перебували на задовільному рівні. У переважної 
Таблиця 2 – Репродуктивний критерій 
№ п/п Показники Рівні збагачення словника (%) Високий Достатній Задовільний Низький ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 1 Вживання в мові іменників – – – – 25,6 29,6 74,4 70,4 2 Вживання в мові прикметників – – – – 28,8 27,2 71,2 72,8 3 Вживання в мові прислівників – – – – 2,4 1,6 97,6 98,4 
  Середнє арифметичне – – – – 18,9 19,4 81,1 80,5 

Таблиця 3 – Діяльнісний критерій №  п/п Показники Рівні збагачення словника (%) Високий Достатній  Задовільний Низький ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 1 Образність (асоціативність) словника – – – – 16,8 19,2 83.2 80,8 2 Використання засвоєних слів під час  фізичної діяльності – – – – 24 27,2 76 72,8 3 Складання простих речень – – – – 1,6 0,8 98,4 99,2   Середнє арифметичне – – – – 14,1 15,7 85,8 84,2 
Таблиця 4 – Розподіл молодших дошкільників за рівнями збагачення словника на констатувальному 

етапі (%) №  п/п Критерії Рівні збагачення словника Високий Достатній Задовільний Низький ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 1 Ознайомлювальний – – – – 34,1 35,2 65,9 64,9 2 Репродуктивний – – – – 18,9 19,4 81,1 80,5 3 Діяльнісний – – – – 14,1 15,7 85,8 84,2 
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більшості дітей (77,6% експериментальної і  76,6% контрольної груп) було зафіксовано низь-кий рівень збагачення словника. 
Висновки. Аналіз результатів констатуваль-ного експерименту засвідчив недостатній рівень збагачення словника дітей молодшого дошкіль-ного віку. Під час виконання завдань у мовленні дітей було зафіксовано такі недоліки: бідність словникового запасу; недостатнє розуміння спеці-альних термінів фізичної діяльності; неточне і не доречне використання слів під час фізичної діяль-ності; неможливість упорядкування простих ре-чень; відсутність образності словника; недостат-нє використання у мові іменників, прикметників, антонімів. 

Підсумовуючи результати констатувального етапу експерименту, зауважимо, що стан збага-чення словника дітей молодшого дошкільного віку можна схарактеризувати як недостатній. По-требують визначення та обґрунтування педагогі-чні умови збагачення словника дітей молодшого дошкільного віку; розробка й апробація моделі й експериментальної методики збагачення словни-ка молодших дошкільників; вдосконалення робо-ти з професійної підготовки вихователів закладів дошкільної освіти до процесу збагачення словни-ка дітей молодшого дошкільного віку; налаго-дження роботи закладів дошкільної освіти із сі-м'ями вихованців з метою надання батькам допо-моги у цьому процесі. Отже, для збагачення словника дітей молод-шого дошкільного віку в процесі фізичного вихо-вання важливим є: створення необхідних педаго-гічних умов, використання інтерактивних методів і прийомів для переходу слів з пасивного словни-ка молодших дошкільників до активного, робота над свідомим використанням дітьми спеціальної лексики у процесі фізичної діяльності.  

Таблиця 5 – Рівні збагачення словника дітей мо-
лодшого дошкільного віку (констатувальний зріз 
%) Групи Рівні Високий Достатній Задовільний Низький ЕГ – – 22,4 77,6 КГ – – 23,4 76,6 
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Лилия Василенко. Уровневая характеристика обогащения словаря младших дошкольников 

в процессе физического воспитания  
В статье коротко представлено методику контрольного среза словарного запаса детей младшего 

дошкольного возраста в процессе физического воспитания на констатирующем этапе исследования; 
представлено критерии и показатели обогащения словаря детей младшего дошкольного возраста в про-
цессе физического воспитания. Дана характеристика уровней словарного запаса младших дошкольников 
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(высокий, достаточный, удовлетворительный, низкий), описано процедуру ведения подсчетов баллов по 
результатам выполнения детьми предложенных заданий. В таблицах представлены результаты вы-
полнения детьми заданий по критериям эксперимента (ознакомительный, репродуктивный, деятель-
ный) и распределение младших дошкольников по уровням обогащения словаря.  

Ключевые  слова :  словарный запас, обогащение словаря, критерии, показатели, констатирую-
щий эксперимент, физическое воспитание.  

 
Lilia Vasylenko. Level characteristics of young preschoolers vocabulary enrichment in the process 

of physical education 
The article briefly presents the method of control evaluation of young preschool children vocabulary in the 

process of physical education at the ascertaining stage of research. The criteria and indicators of vocabulary en-
richment of young preschool children in the process of physical education are presented, such as acquaintance 
(with indicators (richness of vocabulary, understanding of specific terms of physical activity, accuracy and rele-
vance of the use of words); reproductive (with indicators: the use of nouns, adjectives, adverbs); active (with indi-
cators: the imagery (associativity) of the dictionary; the use of learned words during physical activity; the compi-
lation of simple sentences). The levels of young preschoolers vocabulary (high, sufficient, satisfactory, low) are 
described, the procedure for calculating scores on the results of the completion of the proposed tasks by children 
is described. The tables present the results of the children’s completion of the tasks according to the criteria of the 
experiment (introductory, reproductive, activity) and the distribution of preschool children by vocabulary enrich-
ment levels.  

The analysis of the results of enrichment of the vocabulary of young children of preschool age is insufficient, 
namely, vocabulary poverty; lack of understanding of the specific terms of physical activity; inaccurate and inap-
propriate use of words during physical activity; inability to organize simple sentences; lack of imagery of the dic-
tionary; insufficient use in the language of nouns, adjectives, antonyms. 

To enrich the vocabulary of young preschool children in the process of physical education, it is important to 
create the necessary pedagogical conditions, use interactive methods and techniques for the transition of words 
from the passive vocabulary of young preschoolers to active, work on the conscious use of special vocabulary in 
the physical activity by children. 

Keywords :  vocabulary, vocabulary enrichment, criteria, indicators, ascertaining experiment, physical edu-
cation. 
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