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Всяка всячина в Інтернеті для дорослих і дітей

http://www.lib.ru/TALES/ILIN_M/rov.txt – тут ви знайдете розповіді про речі.

http://web-jpn.org/kidsweb/index.html – а це сайт про Японію для дітей: культура та
традиції країни - орігамі, ікебана, казки, легенди. Гумористичні матеріали: тести,
малюнки, вірші, анекдоти.

http://playroom.com.ru – дітям і батькам дитячий сайт про все на світі. Нудьгувати не
доведеться!

http://www.kykymber.ru «КУКУМБЕР» - ілюстрований літературний журнал для дітей.
Журнал відкриває двері в добрий і вільний світ уяви, вільний від усіх «ні» і «неможна»
Ім`я Кукумбер – це «калька» в перекладі з англійської мови означає огірок. Але
Кукумбер, звичайно, не простий огірок, хоча зовнішньо дуже схожий. Так звуть
головного героя однойменного віршу Пола Уста, якщо ви прочитаєте вірш, тоді вам
відразу стане зрозумілим характер і персонажу, і журналу.

Книжкові гори

Якщо любите читати – вам сюди:

http://abetka.ukrlife.org - "Весела абетка". Казки, приказки, загадки, скоромовки і читанка
- для вас, юні читачі.

http://www.dedushka.net/ - дитяча мережева бібліотека (російською мовою).
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http://skazochki.narod.ru – вірші, казки народів світу, загадки.

http://lib.km.ru/?Subject=25 - казки для дітей.

http://www.lib.ru/TALES/ – казки, дитячі повісті.

http://www.chg.ru/Fairy – казки, написані дітьми та проілюстровані ними.

http://www.1001skazka.com – всім, хто любить слухати казки.

http://www.lukoshko.net – повен кошичок казок – українських, російських, білоруських.

http://www.skazka.com.ru/ – міфи, легенди та казки народів світу, літературні казки.

http://www.library.kherson.ua/child/tales/tales.htm – а ці казочки написані читачами нашої
бібліотеки.

http://www.library.kherson.ua/child/e_library/e_lib.htm – електронна бібліотека
“Малючок-степович і Со” представляє твори херсонських письменників для дітей.

http://www.skazki.org.ru/ - Казки. Мережева бібліотека казок. Зібрання найкращих казок
народів світу: російські і японські, африканські і корейські, українські і фінські казки.
Казки на всяк смак і для читачів різного віку. Казки О. Пушкіна і Л.Толстого та багатьох
інших знаменитих казкарів, а також авторські казки відвідувачів бібліотеки.
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Про домашніх улюбленців

http :// www.zooclub . ru / - про всіх всіх тварин на світі. А ще ви можете отримати
безплатну консультацію лікаря-ветеринара, опублікувати власні літературні твори про
домашніх улюбленців.

http://www.pets.kiev.ua - не тільки про тварин , а й для тварин. Консультації
проводятькращі українські спеціалісти.

http://hamsters.kulichki.net - цей сайт для тих, хто нещодавно придбав хом'ячка і не
знає,що тепер з ним робити.
Тим, хто любить тварин,
корисними будуть також сайти:

http :// www.zooclub . ru / - про всіх всіх тварин на світі. А ще ви можете отримати
безплатну консультацію лікаря-ветеринара, опублікувати власні літературні твори про
домашніх улюбленців.

http://www.pets.kiev.ua - не тільки про тварин , а й для тварин. Консультації
проводятькращі українські спеціалісти.

http://hamsters.kulichki.net - цей сайт для тих, хто нещодавно придбав хом'ячка і не
знає,що тепер з ним робити.
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