
КАРТКА ДНЯ 
 

на 9 вересня  
 

за тематичним тижнем «Цивільний захист» 

Тема дня «Про безпеку на дорозі. Дорожні знаки» 

 

 

 

 

 

 

№ 
Рекомендований зміст 

освітньої діяльності 
Примітка 

1 Пропонуємо зробити з дітьми 

комплекс вправ ранкової гімнастики  

"Літечко, до побачення" з 

інструктором фізкультури  

Семенюк О.М. 

https://youtu.be/gdjPnLnzJYM 

https://dnz37.edu.vn.ua/2_mol_group.html 

 

2 Перед переглядом відеозаняття 

рекомендуємо переглянути з дітьми 

пізнавальне відео  «Увага! На дорозі - 

діти!». 

https://www.youtube.com/watch?v=ZK42k8otbYY 

 

3 Підготуйте, будь ласка, до 

сьогоднішнього відеозаняття  

картон чорного кольору, паперові 

смужки білого кольору (шириною 

2см, довжиною 15см). 

 

 

4 Запрошуємо до перегляду 

відеозаняття «Безпека на дорозі» 

вихователя ІІ молодшої групи № 6 

Власюк В.О. 

https://youtu.be/WzovkRWolXA 

https://dnz37.edu.vn.ua/2_mol_group.html  

 

 

5 Після користування комп’ютером або 

гаджетом рекомендуємо провести 

зорову гімнастику. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4ACKy08GI0 

  

 

6 Пропонуємо дітям прочитати вірші 

про дорогу та тротуар.  

Додаток 1 

 

7 Рекомендуємо разом з дітьми пограти 

в рухливу гру «Світлофор». 

https://www.youtube.com/watch?v=t6cjC08Mais 

 

8 Пропонуємо дітям перегляд 

розвивального відео «Вчимо Основні 

дорожні знаки». 

https://www.youtube.com/watch?v=8Vd0nktTMrc 

 

 

9 У батьківській Viber-групі розмістити 

поради батькам про безпеку 

дорожнього руху. 

Додаток 2 

10 Пропонуємо перед сном дітям 

прослухати аудіоказку «Правила 

дорожнього руху». 

https://www.youtube.com/watch?v=i-8IMnrAwtY 

 

 

https://youtu.be/gdjPnLnzJYM
https://dnz37.edu.vn.ua/2_mol_group.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZK42k8otbYY
https://youtu.be/WzovkRWolXA
https://dnz37.edu.vn.ua/2_mol_group.html
https://www.youtube.com/watch?v=Y4ACKy08GI0
https://www.youtube.com/watch?v=t6cjC08Mais
https://www.youtube.com/watch?v=8Vd0nktTMrc
https://www.youtube.com/watch?v=i-8IMnrAwtY


Додаток 1 

 

Вірші для дітей  

 

Знає будь-яка дитина: 

Йти не можна, де машини. 

Тому Коля і Тамара 

Йдуть собі по тротуару. 

 

 

* * * 

 

Тротуари це доріжки, 

Ми по них ідемо пішки. 

Всі, хто тротуаром ходить, 

Звуться просто – пішоходи. 

 

 

http://doshkolenok.kiev.ua/skazki-legendy/484-pravyla-dorognjogo-ruhu.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://doshkolenok.kiev.ua/skazki-legendy/484-pravyla-dorognjogo-ruhu.html


Додаток 2 

 

 

Батьки, будьте прикладом 

 

Будьте прикладом для дітей у дотриманні правил дорожнього руху 

 

·  Не поспішайте, переходите дорогу розміреним кроком. 

 

·  Виходячи на проїжджу частину дороги, припиніть розмовляти — дитина 

повинна звикнути, що при переході дороги потрібно зосередитися. 

 

·  Не переходьте дорогу на червоний або жовтий сигнал світлофора. 

 

·  Переходьте дорогу тільки в місцях, позначених дорожнім знаком 

«Пішохідний перехід». 

 

·  З автобуса, тролейбуса, трамвая, таксі виходьте першими. В іншому випадку 

дитина може впасти або побігти на проїжджу частину дороги. 

 

·  Залучайте дитину до участі у ваших спостереженнях за обстановкою на 

дорозі: показуйте йому ті машини, які готуються повертати, їдуть з великою 

швидкістю і т.д. 

 

·  Не виходьте з дитиною з-за машини, кущів, не оглянувши попередньо дороги, 

— це типова помилка, і не можна допускати, щоб діти її повторювали. 

 

·  Не дозволяйте дітям гратися поблизу доріг і на проїжджій частині вулиці. 

 

Бережіть себе і своїх близьких. 

 

https://dnz2-kazka.jimdofree.com/ 

 

https://dnz2-kazka.jimdofree.com/

