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Медіатека 

пропонує 

 
Серію навчально-ігрових 

програм  

«Дитяча колекція» 
 

 

 

 

 

Компанія "Атлантік" випустила серію 

навчально-ігрових програм для дітей 

дошкільного та молодшого шкільного віку 

"Дитяча колекція", яка об’єднує в собі 

різноманітні напрямки розвитку від розваг до 

навчаннях програм  дитини. 

 Кожен диск складається з 8-ми або 9-ти 

рівнів, які містять, крім теоретичних частин, 

мультфільми, ребуси, кросворди, ігри. 
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Вчимось малювати. [Електронний ресурс] : 

[Навчальний посібник с елементами гри] / компанія 

«Атлантік». – Дані і прогр.– К.: Атлантік, 2008. – 1 опт. диск 

(СD- R). – (Дитяча колекція). – системні вимоги: Microsoft 

Windows 98/2000/XP, 1000 Мгц, інтегроване відео , 128  RAM, 

мишка. – Назва з етикетки диска. 

Зроби сам. [Електронний ресурс]: [Навчальний 

посібник с елементами гри] / компанія «Атлантік». – Дані і 

прогр. – К.: Атлантік, 2007. – 1 опт. диск (СD-R). – (Дитяча 

колекція). – Системні вимоги: Microsoft Windows 98/2000/XP, 

1000 Мгц, інтегроване відео , 128  RAM, мишка. – Назва з 

етикетки диска. 

Світ ремесел . 
[Електронний ресурс] : [Навчальний посібник з 

елементами гри] / компанія «Атлантік». – Дані і прогр. – К.: 

Атлантік, 2007. – 1 опт. диск (СD-R). – (Дитяча колекція). – 

Системні вимоги: Microsoft Windows 98/2000/XP, 1000 Мгц, 

інтегроване відео , 128  RAM, мишка. Назва з етикетки диска. 

Мій комп’ютер . 
[Електронний ресурс] : [Навчальний посібник з 

елементами гри] / компанія «Атлантік». – Дані і прогр. – К.: 

Атлантік, 2008. – 1 опт. диск (СD-R). – (Дитяча колекція). – 

Системні вимоги: Microsoft Windows 98/2000/XP, 1000 Мгц, 

інтегроване відео , 128  RAM, мишка. Назва з етикетки диска. 

Видатні композитори світу. 
[Електронний ресурс] : [Навчальний посібник з 

елементами гри] / компанія «Атлантік». – Дані і прогр. – К.: 

Атлантік, 2008. – 1 опт. диск (СD-R). – (Дитяча колекція). – 

Системні вимоги: Microsoft Windows 98/2000/XP, 1000 Мгц, 

інтегроване відео , 128  RAM, мишка. Назва з етикетки диска. 

 

 

Наша адреса 
49000, м. Дніпропетровськ, 

вул. Комсомольська, 60 

тел.: 744-88-77, тел./факс: 744-53-80 

Е-mail відділу мистецтв оbmisk@i.ua 

Сторінка в соціальній мережі           

http://vkontakte.ru/club28489875 
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