
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ДІТЕЙ  

"Цікаві та корисні канікули" 

(матеріали підібрали вчителі КЗЗСО №22 Л.В. Гончарова, ЗОШ №3 Пилипенко С.С.) 

 

1. Телеканал  ПЛЮСПЛЮС:  Корисні підказки.  

У дотепній, іронічній та легкій для запам’ятовування формі розглядаються «несерйозні» дитячі 

проблеми. Дітей вчать ставити будь-які запитання, експериментувати, розмірковувати та приймати 

рішення і діяти у несподіваних або ж складних ситуаціях. 

1. https://www.youtube.com/playlist?list=PLmMdc5EtRgSgAttgtRF_hbsRiAoVF4Hub  

2. https://www.youtube.com/playlist?list=PLmMdc5EtRgShIQ44rcIHgy250IjOjIzPF 

 Канікули  https://www.youtube.com/watch?v=iQQ8R306SU0 

 Учись учитися https://youtu.be/4IAB2bkqLQs 

 Імунітет https://youtu.be/X_t2fGl-7qo  

 Стоп, застуда! https://www.youtube.com/watch?v=7RSmReYh0NI&t=78s 

 Позбудься зайвого https://www.youtube.com/watch?v=pRHbBrr3p-c 

 Смачні та корисні https://youtu.be/Zxaj7Gcj-CA  

 Сам удома https://youtu.be/mDDzgKQ9e0U  

 Незнайомці  https://www.youtube.com/watch?v=Ne0OMIFNGYA&t=415s 

 

2. Канал Хмаринка : Розважально -пізнавальний канал для дітей.   

https://www.youtube.com/channel/UCJxASeKF6JH1eDJn3zBK31Q/featured  
 Як вивчити годинник https://youtu.be/cvGN0pTrmaw 

 

3. Дитячий канал:  Авторські розвиваючі міні мультики для дітей різного віку. 

https://www.youtube.com/channel/UCFbcOpSllkWkSCFiMlTBGCQ   

 Зимова сплячка. Які тварини впадають в зимову сплячку 

https://youtu.be/OoQLBSJPm-I  

 Навіщо чистити зуби? https://youtu.be/W3e70fCFgyM  

 Звідки з'являється дощ https://youtu.be/fnDKog86pvE  

 

4. Світ чекає на відкриття: Навчально - розважальні мультфільми для дітей 

різного віку, вчителів і батьків! 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmMdc5EtRgSh0NBcdY78MAkP46kpJVRRX 

 Папір https://youtu.be/K6RDfY-72Ck  

 Компас https://youtu.be/sRiZLQjUiEM  

 Гумка https://youtu.be/c3oMvLK23UI  

 Олівець https://www.youtube.com/watch?v=G6bWQlBKKng 

 

5. Це наше і це твоє: Коротенькі мультфільми, які розповідають цікаві факти 

про нашу країну! 

 Легендарні обереги - наші! https://www.youtube.com/watch?v=ahqQCzpHpeg 
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 Старовинні орнаменти та символи писанок - наші! 

https://www.youtube.com/watch?v=MRg0z063aZM&t=10s 

 Всесвітньовідомий танок Гопак - наш! 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmMdc5EtRgSgzRIdOn6yvSu4coKy6Ofqt 

 Цілюща вода Нафтуся - наша! https://www.youtube.com/watch?v=9578mBRu3Hs 

 Вугілля - наше природне багатство! https://www.youtube.com/watch?v=8YXdnNU5Llc 

 Іграшка Зозулиця - наша! https://www.youtube.com/watch?v=T242ftG17Ik 

 Унікальний козацький човен Чайка - наш! 

https://www.youtube.com/watch?v=6Oa7N6FzniI 
 Найвідоміший рукотворний ліс - наш! 

https://www.youtube.com/watch?v=uOu816QXAvU 

 Цінні у всьому світі корисні копалини - наші! 

https://www.youtube.com/watch?v=_mAYiRITVTM 

 Незламний дух кобзарства - наш! https://www.youtube.com/watch?v=WCRn_PVvsGM 

 Трембіта https://www.youtube.com/watch?v=813bkI4OeC8 

 

6. Мультфільми "Уроки тітоньки Сови": Розважаючись із героями 

мультфільмів, дитина одночасно отримає корисні знання, необхідні в її житті. 

https://www.youtube.com/user/TetushkaSova/playlists?view=1&sort=dd&shelf_id=1  

 Чудеса світу 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLkLwod_eIKOWYKcFjVr4LLpCu1jCbQlrM   

 Географія   

https://www.youtube.com/playlist?list=PLkLwod_eIKOWJP45ZYSUd-XEXHm6yCZ0b  

 Уроки живої природи 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLkLwod_eIKOX0QTo1IZzbYKN5c3Euzwqu 

 Уроки обережності  https://www.youtube.com/watch?v=DS7TOjZUgW8 

 Уроки гарного поводження https://www.youtube.com/watch?v=X-SBpymoRCg 

 

7. Канал  З любов'ю до дітей: Веселі дитячі пісні, цікаві абетки, руханки, 

розвиваючі відео та мультики для дітей українською мовою. 

https://www.youtube.com/user/SonechkoProject/featured  

 Місяці і пори року" https://youtu.be/mBDU8UwJdpM  

 Мультфільм про здоров'я https://youtu.be/8GjEDdYETq4  

 

8. Канал Цікава наука: Науково-популярні та освітні відео, мультфільми на різні 

наукові теми. 

https://www.youtube.com/channel/UCMIVE71tHEUDkuw8tPxtzSQ/featured   

 Переваги хорошої постави https://youtu.be/A9zLnq_Vfb0  

 Як діють вітаміни https://youtu.be/HPXOun9yZD4  

 Історія шоколаду https://youtu.be/Y6GzozC64KA  

 Коротка історія собак https://youtu.be/cYw_2are_p4  

 Арктика і Антарктика https://youtu.be/zl9PbRCNxyM   
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9. Онлайн радіо UA: Казки: У плей-листі знаходиться понад 200 казок різних 

народів світу.  

https://kazky.suspilne.media/89  

 

10.  Віртуальна школа «Ранок» - онлайн-уроки, «ранкові зустрічі»  

та навчальні відеоролики, руханки, мінітеатр та інші освітньо-розважальні цікавинки. 

https://www.ranok.com.ua/game/virtualschool/ 

 

11.  Відеоуроки для 2, 4 класі: трансляція відеоуроків на 11 каналі та YouTube 

каналі. 

https://erudyt.net/novini/novini-shkilnoi-osviti/videouroky-dlia-2-3-4-ta-9-10-i-11-klasiv-

rozklad.html 

12.  Мультфільм «Планети Сонячної системи. Цікаві факти про планети» 

https://www.youtube.com/watch?v=ITub7NYgY2Y&list=PL2NolMleTblPyE1EoVQzzqS8J3Op

eG-jb&index=2&t=0s 

 

13.  Мультфільм «Що трапляється з ҐРУНТОМ? І чому це ВАЖЛИВО!»: 

Як здоров'я грунту впливає на життя людей і планети. 

https://youtu.be/sfYKdB_FZJ8  

 

14.  Мультфільм «Гігієна для дітей: як уберегтися від злих мікробів?» 

https://youtu.be/hd_kEZEHkdo  

 

15.  Мультик про права дитини https://youtu.be/BWUxZk-hqq0  

 

16.  Мультфільми про заощадження екологічних ресурсів.  

 Пригоди лісових друзів – Охорона природи https://youtu.be/yJfmgXd8b6E  

 «Славен будь» https://youtu.be/j_Ss2Yniaf0  
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