
 

Диск "Дива світу" 

познайомить Вашу дитину 

із найкращими куточками 

планети. З глибини віків і 

до сьогодні людина    

намагається створити щось 

таке, що залишить слід 

навічно. Ви дізнаєтесь  про створення Семи чудес 

світу та інших архітектурних пам’яток. 

 Програма орієнтована на дітей дошкільного та 

молодшого шкільного віку.  

Усі тексти озвучено та ілюстровано. 

 Дива 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  M, мишка. –  Назва з етикетки диска. 

 

 

Диск "Традиції 

українського 

народу" 
розроблений для 

дітей молодшого 

шкільного віку. Ваша 

дитина дізнається 

про основні обряди, 

ритуали і звичаї, яких українці 

дотримувалися споконвіків.  

  Цікава інформація супроводжується  

веселими іграми і розвагами. Всі тексти 

озвучені та ілюстровані. 

  Традиції українського народу [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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровська обласна бібліотека 

для молоді  ім. М. Свєтлова 

                 Відділ мистецтв 

     

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 навчальних програм  дитини. 

 Кожен диск складається з 8-и або 9-и 

рівнів, які містять, крім теоретичних 

частин, мультфільми, ребуси, кросворди, 

ігри. 
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Диск «Вчимось малювати»  

допоможе Вам сформувати і 

розвинути здібності дитини 

до малювання. У ньому 

міститься теоретична 

інформація щодо приладдя 

для малярства, рекомендації 

з відтворення  предметів  від найпростіших до 

складних. 

Вчимось малювати [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. 

 

 

 

 

Диск "Зроби сам” 

розроблений для дітей 

дошкільного та молодшого 

шкільного віку, відповідає 

курсу предмета Трудове 

навчання у початковій 

школі. Ваша дитина 

навчиться виготовляти 

ялинкові прикраси, новорічні 

маски, листівки, прикрашені орнаментом та гербарієм, 

а також – паперового літака у техніці орігамі та багато 

інших доробок.  

Зроби сам. [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. 

 

 

 

Диск  «Світ ремесел» 

допоможе дітям вибрати 

цікаву професію. Аби 

цікавіше було крокувати 

шляхом ремесел та 

професій, він всіяний 

ребусами, іграми та 

іншими цікавинками, а 

серед них – мультик! Диск розроблений для дітей 

дошкільного та молодшого шкільного віку 

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  AM, мишка .– 

Назва з етикетки диска. 

 

 

 

 

Дитяча колекція 

 "Мій комп'ютер" 
навчить вашу дитину 

основним принципам 

роботи з комп'ютером, 

розповість про історію 

створення, сферу його 

застосування тощо. 

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». 
Хочете дізнатися, 

чому церква 

переслідувала 

Вівальді за його 

творчість і чому 

Паганіні зачиняли у 

підвалі? А як щодо подорожі у часи великих 

композиторів? Уявіть собі оперний театр, де можна 

їсти та грати у карти, і консерваторію, яка також є 

будинком для сиріт. Запевняємо, на цьому диску і 

Ви, і Ваша дитина знайдете багато нової й цікавої для 

себе інформації.  

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. 

 

 

  На диску  «Міфи України»  

Ви знайдете багато українських легенд та розповідей 

про фантастичних істот зі 

світу української 

міфології. 

Міфи України. 
[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. 


