
журнал для педагогів і батьків

Напрям Назва URL ресурсу
Соціальні мережі Facebook Messenger https://www.facebook.com/

Viber https://www.viber.com
Twitter https://twitter.com

 
 
 
Web 2.0.,
Web 3.0

Dropbox https://www.dropbox.com
OneDrive https://www.microsoft.com
Google Drive https://drive.google.com
Google Таблиці https://docs.google.com/spreadsheets
Google Документи https://docs.google.com/document
Google Анкети (форми) https://docs.google.com/forms
Google Презентації https://docs.google.com/presentation
Google Сайти https://sites.google.com

Фотохостинги PicUA 2.0 https://picua.org/
Photobucket https://photobucket.com/

Відеохостинги YouTube https://www.youtube.com
Dailymotion https://www.dailymotion.com/

Блоги, сайти Blogger https://www.blogger.com
Flazio https://www.flazio.com
Google Сайт https://sites.google.com

Відеозв’язок Skype https://www.skype.com
Zoom https://zoom.us/
Google Meet https://meet.google.com/

Освітні платформи

Віртуальні дошки En.linoit.com http://en.linoit.com/
Linoit http://en.linoit.com

Презентації й публікації Prezi https://prezi.com/
Google Презентації https://docs.google.com/presentation

Каталог онлайн-платформ
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Тести, опитувальники Google Анкети (форми) https://docs.google.com/forms
Створення дидактичних матеріалів Learningapps (створення інтерактивних вправ) https://learningapps.org/

Wordart (хмари тегів) https://wordart.com/
Пазли https://www.jigsawplanet.com/
Qr-код http://qrcodes.com.ua/

http://www.qr-code.com.ua
Scratch (створення ігор і мультфільмів) https://scratch.mit.edu/

Створення «Карт знань» Bubbl http://bubbl.us
Coggle https://coggle.it

Створення і зберігання онлайн 
книг, коміксів

Easel (створення постерів, плакатів) http://www.easel.ly

Розроблені матеріали для роботи з 
дітьми

Аудіоказки (готові) https://www.svitkazok.in.ua/audiobooks/
Українські народні аудіоказки http://deti.e-papa.com.ua/dytyachi-pisni/6/
Дидактичні ігри «Який малюнок наступний» https://childdevelop.com.ua/worksheets/1950/
Інтерактивні завдання, цікаві задачі, ігри, нагороди та сертифікати для 
малюків (математика, українська, англійська)

https://learning.ua/

Скоромовки https://www.moirebenok.ua/materialy-na-
ukrainskom-yazyke/rozvivayemo-diktsiyu-45-
skoromovok-dlya-ditej-vid-2-rokiv/

Пори року та назви місяців розвиваючі мультфільми https://www.youtube.com/watch?v=fbE5kmaCWO
E&feature=youtu.be

Розвивальні мультфільми для дітей https://www.youtube.com/watch?v=0DmKf3plNyc
&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0DmKf3plNyc
&feature=youtu.be

Ігри для дітей від 3 до 5 років http://www.happy-land.org/post/games-for-kids

Дидактичні ігри для дітей https://staryeigry.org.ua/didaktichni-igri-dlya-ditej
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