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Рекомендовані сайти для дітей:

 http://www  .  jnlandia  .  org  .  ua

Ресурс  з  онлайн  безпеки.
Електрона пошта.

 http  ://  sonyashnik.com

Розваги  для  дітей;  книжки,
аудіо, відео, ігри.

 http  ://  maluk.in.ua

Розвивальні  ігри  та
творчість.

 http  ://  prostir.museum

Музеї України, фото, статті.

 ukrainaincognita.com

Мальовничі  місця  України:
інформація, фото.

 http  ://  sport.ua

Новини  усіх  видів  спорту  в
Україні.

 http  ://  tvidi.ru

Дитячий портал – соціальна
мережа:  ігри,  спілкування,
щоденники, фотографії.

 http  ://  smeshariki.ru

Розважальна  соціальна
мережа:  ігри,  музика,
мультфільми.

 http  ://  membrana.ru

Інформаційно-освітній
інтернет  журнал  про  нові
технології.

 http  ://  games.djuice.ua

Ігровий портал djuice.

Основні  пошукові
системи:
 Google
В  опції  розширеного
пошуку  потрібно
включити  фільтр
результатів пошуку.
 AltaVista
Опція  сімейного  фільтру
доступна  на  сторінці
установок.  Можливий
захист паролем.
 Allsafesites
Безпечний  пошук  для
дітей
 KidsClick
Пошукова  система,
розроблена  для  дітей,  із
різноманітними
категоріями сайтів.
 Ask Kids
Пошукова система,  в якій
можна  ставити  запитання
в формі речень.
 GoGooligans
Сайт  використовує
технологію  Google,  але  їй
не належить. Він пропонує
фільтровий  пошук  з
опціями  для  дітей  і
старших підлітків.
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