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Цікаві ігри! 

 http://www.solnyshko.ee– більше 

30-ти захоплюючих ігор на 

дитячому порталі «Сонечко»: 

«стрілялки», «розставлялки», 

шахи, гномики, лото та ще багато 

інших. 
 http://www.kinder.mksat.net/kinde

r/kindegram – спортивні ігри, 

задачки на логіку, стратегічні 

ігри, ну, і як завжди – стріляли! 

 http://www.kinderino.ru – 

вікторини, розмалюйки, пазли, та 

інші ігри і конкурси. 

 http://www.wowwi.orc.ru – і тут 

теж є ігри. 

Ви ж не думаєте, що в 

Інтернеті немає мультиків? 

Обов’язково є! 

 

 http://www.belosnejka.narod.ru – 

казка про Білосніжку з дитячими 

ілюстраціями. 

 http://www.skazochki.narod.ru – 

чудові дитячі мультфільми 

 http://www.children.kulichiki.net –  

і тут теж є мультики 

 
 
 

Ми чекаємо на Вас! 
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