
Пізнавальні мультфільми для дітей дошкільного віку 

Корисні підказки. Вода https://www.youtube.com/watch?v=RmErh04ndGs  

Капітошка (1980) | мультфільми українською мовою 

https://www.youtube.com/watch?v=ayuK_ZurQ20  

Корисні підказки. Імунітет.     https://www.youtube.com/watch?v=X_t2fGl-7qo  

Корисні підказки. Стоп, застуда! https://www.youtube.com/watch?v=7RSmReYh0NI  

Корисні підказки. Місія «Незнайомці!» 

https://www.youtube.com/watch?v=Ne0OMIFNGYA  

Корисні підказки. Загубився. https://www.youtube.com/watch?v=ilmlgHbvUFo  

Корисні підказки. Збираємося в похід. 

https://www.youtube.com/watch?v=7hgpmZc0wLg  

Корисні підказки. Битися чи не битися? 

https://www.youtube.com/watch?v=J4kAWeNtKZ0  

Корисні підказки. Кусака чи друзяка? https://www.youtube.com/watch?v=dLN2S3t-

55Y  

(контакти з тваринами)  

Корисні підказки 2. Коли вдома сварка. 

https://www.youtube.com/watch?v=Sv_90h_Hy0A  

Корисні підказки. Сам удома. https://www.youtube.com/watch?v=mDDzgKQ9e0U  

 

Вчимо цифри - Мультики українською мовою 

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

Серія мультфільмів для дітей дошкільного віку 

«Уроки тітоньки сови» 

Арифметика - малятко тітоньки Сови | Всі серії підряд | Збірник 1 

https://www.youtube.com/watch?v=2UG0TRHjm2Y  

Абетка-малятко тітоньки Сови | Всі серії підряд | Збірник 1 

https://www.youtube.com/watch?v=w-bmUTCsnxY  

Український алфавіт для дітей. 

https://www.youtube.com/watch?v=H80lGRIsDYA  

Уроки тітоньки Сови Уроки обережності 

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

Мудрі казки тітоньки Сови - Ведмедик-ласунчик (Уроки тітоньки Сови) серія 2 

https://www.youtube.com/watch?v=AH-6PQzSGYc  

Уроки доброти - Крапля води (2 серія) (Уроки з тітонькою Совою) 

https://www.youtube.com/watch?v=sJ9J1XOauUQ  

«Пори року» тітоньки Сови - Березень (Уроки тітоньки Сови)  

https://www.youtube.com/watch?v=8BEkWHUpdmM  

Мудрі казки тітоньки Сови - Гусінь і метелик (Уроки тітоньки Сови) серія 5 

https://www.youtube.com/watch?v=Uz9oCVJAZhY  

Пори року» тітоньки Сови - Квітень (Уроки тітоньки Сови) серія 5 

https://www.youtube.com/watch?v=3OxW-SXgBgQ  

«Пори року» тітоньки Сови - Травень (Уроки тітоньки Сови) серія 6 

https://www.youtube.com/watch?v=3ARF4GGYswQ  

Пори року» тітоньки Сови - Червень (Уроки тітоньки Сови) серія 7 

https://www.youtube.com/watch?v=frbNYnF8SXc  

«Пори року» тітоньки Сови - Липень (Уроки тітоньки Сови) серія 8 
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https://www.youtube.com/watch?v=-P7mIAi_sLE  

«Пори року» тітоньки Сови - Серпень (Уроки тітоньки Сови) серія 9 

https://www.youtube.com/watch?v=3aU8mXw7KY4  

«Пори року» тітоньки Сови - Вересень (Уроки тітоньки Сови) серія 10 

https://www.youtube.com/watch?v=qca425gwUrU  

«Пори року» тітоньки Сови - Жовтень (Уроки тітоньки Сови) серія 11 

https://www.youtube.com/watch?v=2n-_6E7r7D8  

«Пори року» тітоньки Сови - Листопад (Уроки тітоньки Сови) серія 12 

https://www.youtube.com/watch?v=CpOyN0umPQk  

Пори року  Грудень (Уроки тітоньки Сови) серія 13 

https://www.youtube.com/watch?v=cXQ2hKTK4Ao  

Уроки обережності - Незнайомці (Уроки тітоньки Сови)  

https://www.youtube.com/watch?v=mmudOARk6Io  

Уроки обережності - Вогонь (Уроки тітоньки Сови)  

https://www.youtube.com/watch?v=5BgYFCBPZFo  

Уроки обережності - Гострі предмети (Уроки тітоньки Сови) 

https://www.youtube.com/watch?v=t8x1wEt1uhI  

Уроки обережності - Водойми (Уроки тітоньки Сови)  

https://www.youtube.com/watch?v=dCZmO-nu0Ss  

 

Українські народні казки для дітей: 

 

1. «Івасик - Телесик» (1989) - українська народна казка 

https://www.youtube.com/watch?v=e4hFZBOkE9w  

2. Кращі мультики українською мовою про дива – Івасик - Телесик, Котигорошко, 

Горщик Сміхотун, 

https://www.youtube.com/watch?v=5p_LGgeeZ7k  

3.»Лисичка з качалкою»  - українські казки 

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

4.Казка «Котик та Півник» https://www.youtube.com/watch?v=6KoIWlxiMrs  

5. Казка «Колосок» 

https://www.youtube.com/watch?v=Gg2p7j2qqAo  

6. Казка з татом. «Пан Коцький» 

https://www.youtube.com/watch?v=h54WhvJvWT8  

7.Казка з Татом. Лисичка-сестричка і Вовчик-братик 

https://www.youtube.com/watch?v=4juXqdxCCPw  

8.Казка з Татом. Як звірі хату будували 

https://www.youtube.com/watch?v=Jgjgj0JvXwg  

9. Казка з Татом. Їжачок і Соловейко 

https://w   

 

Відеозаняття для дошкільників за посиланням: https://osvita-omr.gov.ua/https-

osvita-omr-gov-ua-diialnist-napriamky-roboty-ikt-dystantsiina-osvita-doshkilni-

zanyattya/?fbclid=IwAR2qeWnhBiNhjiFbQzCaadM8t2mJLKIr7ao4yaTfxsSWkhfgTz

XZZHyUzdI 
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