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Дітлахи!  

Пропонуємо Вам  
безпечні та цікаві  

подорожі в Інтернеті 
 

 

 http://book-house.org - 

Електронний каталог книг 

 http://kinder.ru – Каталог 

дитячих ресурсів (Інтернет для дітей) 

 http://mults.spb.ru – Ресурс для 

перегляду дитячих мультфільмів 

 http://detstvo.ru/library - Сайт 

дитячої літератури 

 http://deti.fm – Сайт дитячого 

радіо 

 http://shishkinles.ru – Сайт для 

тих, хто полюбляє дитячі книжки 

 http://englishforkids.ru – Для тих 

дітей, які вивчають англійську мову 

 http://5plys.ru – Сайт для 

школярів 

 

 
Дітлахи!  

Пропонуємо Вам  
безпечні та цікаві  

подорожі в Інтернеті 
 

 

 http://book-house.org - 

Електронний каталог книг 

 http://kinder.ru – Каталог дитячих 

ресурсів (Інтернет для дітей) 

 http://mults.spb.ru – Ресурс для 

перегляду дитячих мультфільмів 

 http://detstvo.ru/library - Сайт 

дитячої літератури 

 http://deti.fm – Сайт дитячого 

радіо 

 http://shishkinles.ru – Сайт для тих, 

хто полюбляє дитячі книжки 

 http://englishforkids.ru – Для тих 

дітей, які вивчають англійську мову 

           http://5plys.ru – Сайт для школярів  

 

 
Дітлахи!  

Пропонуємо Вам  
безпечні та цікаві  

подорожі в Інтернеті 
 

 

 http://book-house.org - 

Електронний каталог книг 

 http://kinder.ru – Каталог дитячих 

ресурсів (Інтернет для дітей) 

 http://mults.spb.ru – Ресурс для 

перегляду дитячих мультфільмів 

 http://detstvo.ru/library - Сайт 

дитячої літератури 

 http://deti.fm – Сайт дитячого 

радіо 

 http://shishkinles.ru – Сайт для 

тих, хто полюбляє дитячі книжки 

 http://englishforkids.ru – Для тих 

дітей, які вивчають англійську мову 

     http://5plys.ru – Сайт для школярів  

 

http://book-house.org/eideni3_e3iee
http://kinder.ru/
http://mults.spb.ru/
http://detstvo.ru/library
http://deti.fm/
http://shishkinles.ru/
http://englishforkids.ru/
http://5plys.ru/
http://book-house.org/eideni3_e3iee
http://kinder.ru/
http://mults.spb.ru/
http://detstvo.ru/library
http://deti.fm/
http://shishkinles.ru/
http://englishforkids.ru/
http://5plys.ru/
http://book-house.org/eideni3_e3iee
http://kinder.ru/
http://mults.spb.ru/
http://detstvo.ru/library
http://deti.fm/
http://shishkinles.ru/
http://englishforkids.ru/
http://5plys.ru/

