
• Для численних татусів і матусь, котрі 
бажають добра своїм дітям , розмови  про 
книги — один із найвірніших способів 
завоювати довіру, не пропустити, не 
проґавити живу ниточку довірливого  
спілкування. Не лише у 6, але й у 12 і в 16 

років батькам слід знати про мрії та 
переживання своєї дитини. Адже ми, на 
жаль, все частіше усвідомлюємо, що нам 
немає про що говорити один з одним, бо 
діти не хочуть обговорювати свої проблеми 
з батьками, а батьки не хочуть ділитися зі 

своїми дітьми власними радісними або 
гіркими переживаннями. Прочитана ж 
разом вдало підібрана книга дає батькам і 
дітям так зване „спільне смислове поле” і 
може допомогти в находженні нових 
поглядів на ту чи іншу проблему, нових 

підходів до їх вирішення та й просто 
сприяти новому ракурсу традиційних  
сімейних розмов і дискусій. 
 
        Батьківський Web-клуб 
 

      http://www.rodclub.newmail.ru -
"Батьківський клуб" широко відчиняє 
віртуальні двері для всіх, хто зацікавлений 
проблемами виховання і здоров'я дітей, 
їхньої освіти та розвитку творчих 
здібностей. А рубрика "Діти і звірі" 

допоможе знайти рішення тим, хто стоїть 
перед важкою дилемою щастя від 
спілкування з домашнім улюбленцем і 
зайвого клопоту на власну шию. 
      http://www.7ya.ru - сайт "7Я" має 
підзаголовок "Все про дітей". Додамо - і не 

лише про дітей: також і про побут, і про 

організацію харчування родини, і про 
родинне дозвілля. 
 Конференція мам і татусів 
http://www.7ya.ru/conf/conf-Teenagers.htm 
стане в пригоді тим, чиї діти стоять на 
порозі зрілості. 

     
http://www.ed.gov/pubs/parents/internet/index.
html - Parents Guide to the Internet = 
Батьківський гід по Інтернету, англійською 
мовою 
      http://kidmath.ru/?KidMathru - сайт, 

присвячений розвитку математичних 
здібностей у дітей дошкільного віку 
 
 Дозвілля у домашньому колі 
 
      http://childrecords.narod.ru/musictales.html 

- музичні казки: "Аліса в Країні Чудес", 
"Бременські музики", "Пригоди капітана 
Врунгеля" та ще з десяток найулюбленіших 
музичних версій літературних і 
фольклорних творів. 
      http://playroom.com.ru/ - "Дитяча ігрова 

кімната". Тут ви знайдете улюблені дитячі 
пісні з мультиків і кінофільмів, комп'ютерні 
та розвиваючі ігри для свого малюка, 
"розмальовки" допоможуть йому розвивати 
вправність руки та художній смак, а 
конкурс дитячого малюнка - 

продемонструвати свої здібності й 
помилуватись художньою вправністю 
ровесників вашої дитини. 
      А чи знаєте ви родовід вашої сім'ї? Чи 
досліджували ви його разом зі своїми 
дітьми? З Інтернетом здійснити подібний 

проект буде легше: 
http://www.familysearch.org 

       http://www.idea.dp.ua/baby - іменини 
хлоп'яток і дівчаток. Знайдіть серед них 
"день ангела" своєї дитини! 
      http://www.fabtales.com.ua - "Чарівні 
казки" - українською мовою; 
      http://www.skazka.com.ru , 

http://skaski.chat.ru/ukraine - українські 
казки, казки народів світу, літературні казки 
- російською мовою; 
      
http://www.kid.ru/libtxt/lib/poisk/kidlibindex.h
tml - Велика дитяча бібліотека на сайті 

"Кid.ru"; 
      http://www.lib.ru/MILN - Алан 
Александр Мілн - "Вінні-Пух" і все-все-все; 
      http://www.lib.ru/JANSSON , 
http://mumidol.narod.ru - Туве Янсон із 
мешканцями Мумідолу;      

http://www.kulichki.com/inkwell/hudlit/inolit/
darrel.htm Джеральд Даррелл - розповіді про 
звірів - реалістичні й фантастичні; 
      http://www.rusf.ru/vk - Кращі твори 
Владислава Крапівіна - на офіційному сайті 
письменника. 

      http://www.kulichki.com/comics/zoo - 
"Сивка-бурка" - ілюстровані оповідання про 
тварин. 
 *** 
      http://www.chg.ru/Fairy - сайт "Дитяча 
казка" збирає і пропонує своїм відвідувачам 

казки, створені дітьми різного віку. 
 *** 
      
http://www.library.ks.ua/child/e_library/e_lib.h
tm - почитайте вашим діткам оповідання й 
вірші херсонських письменників! 

 *** 



      http://www.kid.ru - містить бібліотеки - 
батьківську та дитячу; довідники для 
батьків ("Дитячі хвороби", "Дитячі ліки", 
"Дитячі проблеми", "Календар розвитку 
дитини" тощо). 
      http://www.idea.dp.ua/baby - книги для 

батьків та тих, хто хоче стати батьками. 
      http://list.mail.ru/10926/1/0_1_0_1.html - 
каталог ресурсів для батьків, для дітей та 
про дітей. 
 
 Слухайте разом з дітьми: 

      http://www.umka.com.ua/child.shtml - 
українські казки, дитячі вірші, дитяча поп-
музика on-line та на CD. 
      http://childrecords.km.ru - казки, 
інсценівки, мультфонограми та вірші 
російською мовою, у форматі mp3. 

 
 Обереги вашої дитини    
http://www.gdo.kiev.ua/files/2002/07/273.htm 
- Сімейний Кодекс України. Його варто 
знати - щоб захистити права своїх дітей та 
власні. 

      
http://donmolod.gov.ua/law/international/k1.ht
m - Конвенція про права дитини 
      http://school-sector.relarn.ru/prava - права 
дітей - для їхніх батьків, учителів та для них 
самих. 

      http://www.un.kiev.ua/ua/unicef/ss-
raw.php - ЮНІСЕФ в Україні (сторінки 
Дитячого Фонду Об'єднаних Націй)  
 *** 
      http://m.health.gov.ua/ СНІД: що роблять  
державні структури для профілактии його 

поширення в молодіжному середовищі? 
Офіційна інформація Департаменту 

молодіжної та сімейної політики. 
      http://www.chl.kiev.ua/UKR/p_safeu.htm - 
"Посібник з Інтернет-безпеки дітей для 
батьків" (на сайті Державної бібліотеки 
України для дітей) 
      

http://www.onlandia.org.ua/html/etusivu.htm - 
Онляндія — спільна ініціатива програми 
Microsoft «Партнерство в навчанні», 
соціально відповідальних комерційних 
структур, неурядових організацій, за 
підтримкою громадського-соціальних 

діячів. 
      http://www.ditu.gov.ua/protection/10046 - 
Пам’ятка для батьків „Діти, Інтернет, 
Мобільний зв’язок", опублыкована на веб-
сайты Держдепартаменту з усиновлення та 
захисту прав дитини. 

   Цей сайт містить матеріали для дітей, 
батьків і вчителів (інтерактивні сценарії, 
короткі тести, готові плани уроків), завдяки 
яким діти зможуть освоїти основи безпечної 
роботи в Інтернеті. На сайті подано 
доступну, практичну інформацію з 

Інтернет-безпеки, ознайомившись з якою 
навіть починаючі користувачі зможуть 
ефективно використовувати ресурси мережі 
й захистити себе від небажаного контенту. 
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Сімейне читання. 

Читайте дітям, 

читайте разом     з      

дітьми 
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