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Осв тн й портал школа з собою / школа на шляху
На онлайн-осв тньому портал «школу з собою»
школа по дороз ) ви можете зареєструватися на цифров
вчител в:

уроки до українських

http://schooltogo.online/

Осв тн й портал Нова Українська школа / Нова українська школа На
осв тньому портал «Нова українська школа» (Нова українська школа) ви
можете за щоденно оновлюваним розкладом зареєструватися в онлайн-навчальн
блоки:

https://nus.org.ua

Електронн

книги для д

тей українською мовою

Видавництво Старого Лева / Видавець Old Lion

Українське видавництво «Старий Лев» пропонує – спочатку в рамках
кампан ї, обмеженої березнем 2022 року, – безкоштовно наб р з своїх
електронних книг для д тей:
https://starylev.com.ua/promotion/elektronni-dytyaci-knygy-bezkostovno /
Читання з

Старим Левом На YouTube-канал

видавництва

«Старий Лев» також численн читання українських автор
люстратор в з дитячих книжок:

в та

https://www.youtube.com/watch?v=SDuH29SGPLw&list=PLmHCq7P30VRmX
_itO1BQvZ64PZieEN3Hx
Видавництво Ранок & БараБука: Прост

р української дитячої книги / Verlag

Morgen & the platform BarabOOKa

Видавництво «Ранок» (Завтра) пропонує через платформу «BaraBOOKa»
(Платформа української дитячої книги) також пропонує виб р
безкоштовних електронних книг для д тей, як можна завантажити у формат
PDF, а пот м використовувати без п дключення до Інтернету. Назви книг
упорядковано за в ковими групами (3+, 6+ та 9+):
http://www.barabooka.com.ua/yak-dopomagati-dityam-u-zamknenomu
prostori/
Видавництво Yakaboo / Видавництво Yakaboo

Видавець Yakaboo пропонує доступ до своїх електронних книг та електронних
ауд о для д тей через моб льн додатки в AppStore (безкоштовно) та GooglePlay
(за невелику щом сячну плату): https://www.yakaboo.ua/ua/promotions/promo/
index/id /5397/

Електронна адреса: stadtbuecherei@dachau.de

Ця колекц

я посилань створена на основ

Веб-сайт: https://open.dachau.de
даних сайту «Для д

тей з України»:

https://katkamakara.wixsite.com/for-ukrainian-kids (станом на 15.03.2022).

Телефон: 08131-754840
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Некомерц йне об’єднання «Осв тор я» пропонує доступ до електронних
книг у формат PDF, придатних для читання вголос та читання з д тьми:
https://osvitoria.media/opinions/knyzhka-zaspokoyuye-shho-pochytaty-dytyni poky-tryvayevijna /
KnigoGo.com.ua: Портал про книги
Платформа «KnigoGo» пропонує безкоштовний доступ до вибраних
дитячих книг за назвами електронних книг з позначкою «Cкачати»: https://
knigogo.com.ua/zhanri/dityachi-knigi/
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Пропозиц ї для батьк в та вчител в щодо в дпов дних дитячих мед
мед а та дитячих казок для скачування: https://www.bibliokid.if.ua/

Електронн

ауд

Сайт з ауд

гами 4read.ORG

окн

Платформа ауд
для д тей:

о та ауд

окниги для д

а, а також

тей українською мовою

окниг 4read.org пропонує доступ до безкоштовних ауд

окниг

https://4read.org/dytlit/
Телеграма: Павлуш
Ялуш / Павлуш
Ялуш
Телеграм-канал «Павлуш
Ялуш» (Павлуш
Ялуш) надає доступ до eAudios,
як також можна в дтворювати офлайн: https://t.me/pavlushaiyava

Telegram: Ауд оказки / Audio Stories Телеграмканал «Ауд оказки» (Audio Stories) надає доступ до eAudio, як
в дтворювати офлайн: https://t.me/kazky_ukr

Ф

льми та мультф

льми для д

також можна

тей українською мовою

MEGOGO
Мед а та потокова платформа MEGOGO пропонує безкоштовний доступ до
мультф льм в для д тей:
https://megogo.net/ua/search
extended?category_id=mult&main_tab=filters&sort=popular&vod_free=true

Електронна адреса: stadtbuecherei@dachau.de

Ця колекц

я посилань створена на основ

Веб-сайт: https://open.dachau.de
даних сайту «Для д

тей з України»:

https://katkamakara.wixsite.com/for-ukrainian-kids (станом на 15.03.2022).

Телефон: 08131-754840

