
КАРТКА ДНЯ 

на 5 вересня 

за тематичним тижнем  «Цивільний захист» 

Тема дня «Сам удома» 

 

№ 
Рекомендований зміст 

освітньої діяльності 
Примітка 

1 Рекомендуємо розпочати день з 

комплексу вправ ранкової 

гімнастики «Іграшки» з 

інструктором  фізкультури 

Семенюк О.М. 

https://youtu.be/i4_pRnno7c8 

https://dnz37.edu.vn.ua/Sered_group.html 

 

2 Перегляньте, будь ласка, та 

обговоріть з дітьми відео «Уроки 

тітоньки Сови. Сам вдома». 

https://www.youtube.com/watch?v=WWI0A

7DCaYU  

3 Запрошуємо до перегляду 

відеозаняття «Сам удома» 

вихователя середньої групи №11 

Волощук Л.М. 

https://youtu.be/2M8lN46kzks 

https://dnz37.edu.vn.ua/Sered_group.html 

 

4 Після відеозаняття рекомендуємо 

гімнастику для очей. 

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

xnxA  

5. Пропонуємо до перегляду 

дидактичну гру «Визнач причину 

небезпеки». 

https://vseosvita.ua/library/didakticna-gra-

viznac-pricinu-nebezpeki-262279.html  

6. Впродовж дня можна долучитись 

до перегляду відеопам’ятки 

української дитячої поетеси 

Світлани Гарбуз «Коли ти 

вдома». 

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

V4H8  

7 Рекомендує музичний керівник 

Мазур Т.В. прослухати пісню – 

інструкцію: «Про свою безпеку 

дбай - ЗСУ допомагай». 

https://armyinform.com.ua/2022/08/31/dlya-

ditej-stvoryly-pisnyu-instrukcziyu-pro-svoyu-

bezpeku-dbaj-zsu-dopomagaj/  

8 Розміщення актуальної 

інформації для батьків у Viber- 

групі на тему «Особиста безпека 

дітей дошкільного віку». 

Додаток 1 

9 Пропонуємо рухливу гру, вправу 

«Зробить, той хто…».  

https://www.youtube.com/watch?v=qiMN7A

5ibp8  
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                                                                                          Консультація для батьків 

 

«Забезпечення особистої безпеки дітей дошкільного віку» 

 

Шановні батьки! 

 

Життя потребує від наших дітей вміння орієнтуватись і знаходити 

вихід з непередбачених ситуацій. Чим менше у дитини знань, тим більше 

небезпеки з боку оточуючого середовища. 

 

Щоб вберегти дитину від біди, треба пам’ятати та дотримуватись  

наступних  правил: 

 

-не залишати дітей дошкільного віку самих, навіть на короткий час; 

-вчити дитину користуватися дверним вічком; 

-не дозволяти відчиняти двері незнайомим людям, навіть одягненим у 

міліцейську форму; 

-вчити користуватися телефоном для виклику служб 101, 102, 103, 104; 

-заборонити підбирати на вулиці незнайомі предмети – вони можуть бути 

небезпечними; 

-заборонити бавитися ріжучими, гострим та вибухонебезпечними 

предметами; 

-не дозволяти користуватися ліфтом без супроводу дорослого родича; 

-запобігати формуванню у дитини жорстокого ставлення до тварин, не 

дозволяти дражнити тварин; 

-не дозволяти вмикати електроприлади за відсутності дорослих; 

-не дозволяти виходити самим на балкон, відчиняти вікна; 

-не дозволяти визирати у відчинене вікно; 

-вчити дітей звертатися по допомогу до відповідних органів; 

-вивчити з дитиною домашню адресу або вкладати в кишені «особисту 

картку» з даними дитини. 

 

 
 
 

Проявляйте витримку і навчайте дітей берегти своє життя та здоров’я!   


