
КАРТА ДНЯ 

на 7 вересня 

за тематичним тижнем «Цивільний захист» 

Тема дня «Пожежна безпека» 

№ 
Рекомендований зміст 

освітньої діяльності 
Примітка 

1 Пропонуємо розпочати день з 

комплексу вправ ранкової 

гімнастики «Іграшки» з 

інструктором з 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 

«Правила поведінки під час 

пожежі» 

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

veOOOo 

3 Запрошуємо до перегляду 

відеозаняття «Небезпечні 

сірники» вихователя Тищук В.С. 

https://youtu.be/gXiQ6Z19xfw 

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

 

4 Після заняття пропонуємо 

зорову гімнастику 

https://www.youtube.com/watch?v=8G87kg

9s1HM&list=PLUbeR5ILeI-

Nw4LJaGHziOHc47gksTig4&index=16 

 

5 Впродовж дня радимо пограти з 

дітьми рухливу гру «Пройдись, 

як…» 

https://www.youtube.com/watch?v=1YiOi_

t7Fq4 

6 Запрошуємо дітей на музичну 

хвилинку. Розучування пісні 

«Хто там стукає в вікно» з 

музичним керівником       

Мазур Т.В. 

https://youtu.be/IgDc4nqNQsw  

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

 

7 У Viber-групі, для вас батьки, 

пропонуємо консультацію «Діти 

і вогонь» 

Додаток 1 

8 Перед сном пропонуємо 

прослухати аудіоказку «Казка 

про вогонь» 

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

xl9vJA 
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Додаток 1 

Консультація для батьків на тему: «Діти і вогонь» 

 

Більшість нещасних випадків з дітьми можна запобігти, передбачаючи все, що може 

зробити дитина, створивши необхідні умови для безпечної життєдіяльності. У рамках 

суспільного дошкільного виховання неможливо вирішити всі проблеми, пов'язані з безпекою 

дитини, тому велика роль у цьому питанні належить батькам. Сила і стійкість сімейних 

впливів пов'язана з тим, що вони постійні і тривалі, повторюються в різноманітних життєвих 

ситуаціях. У родині є об'єктивні можливості включення дітей у побутову господарську 

діяльність, де і купуються навички безпеки. Дітям дуже подобається повторювати дії 

дорослих - це допомагає їм самим відчути себе дорослими. 

Чомусь притягальною силою володіє для дітей вогонь. Спостерігаючи за тим, як 

користуються вогнем старші - запалюють газову плиту, розводять вогонь у печі, спалюють 

сміття, - діти хочуть, щоб їм дали спробувати, скажімо, розпалити багаття або запалити 

сірник. 

Якщо поблизу трапляється пожежа, дитину так і тягне піти подивитися на вогонь, тому 

дуже важливо, щоб діти запам'ятали з малих років: із вогнем погані жарти, так як він легко 

може вийти з-під контролю і стати по-справжньому небезпечним. Маленьким дітям не 

можна грати з запальничкою і сірниками: від однієї випала з рук запаленого сірника або 

спалахнув коробка станеться пожежа, який охопить килим, фіранки, меблі і, нарешті, всю 

квартиру, а переляканий дитина просто втече. Ось чому в руках маленьких дітей вогонь 

особливо небезпечний. 

Коли дитину дошкільного віку вчать поводитися з вогнем або коли він просто стоїть біля 

запаленої плити, поруч обов'язково повинен бути хто-небудь із старших і уважно 

спостерігати за ним, щоб не трапилося біди. 

Треба пам'ятати, що причиною пожежі можуть стати не лише дитячі пустощі з 

сірниками, запальничками, свічками, але й несправна електропроводка, не вимкнений з 

електричної мережі електроприлад (чайник, праска, фен, телевізор). 

Електричний струм, що змушує працювати прилади, - наш помічник, але він може бути 

небезпечним і навіть викликати пожежу. Запах горілої гуми, паруючий проводок, що 

нагріваються при роботі розетка і вилка, проскакування іскри під час увімкнення та 

вимкнення вилки з розетки - все це може призвести до пожежі. 

Ось деякі правила, які треба дотримуватися: 

 Йдучи з дому, закрийте газові конфорки, вимкніть з розеток всі електроприлади, 

погасіть світло. 

 Не користуйтеся несправними електроприладами і проводкою. 

 Вставте заглушки на розетки. 

 Не накривайте лампи і світильники тканиною або папером. 

 Не зберігайте на кухні легкозаймисті рідини (бензин, газ, лаки, фарби, ацетон, спирт, 

рідкі олії). Їх слід зберігати в спеціальних пляшках або банках в металевій шафі і подалі від 

вогню. 

 Якщо в будинку є піч, то ввечері, перед сном, загасіть вогонь повністю. 

 Не сушіть білизну над газовою плитою. 

Між педагогами та батьками має бути повне взаєморозуміння, так як різні вимоги, що 

пред'являються дітям в дошкільному закладі і вдома, можуть викликати у них розгубленість, 

образу або навіть агресивність. 

З допомогою гри вихователі пропонують дітям наступний алгоритм поведінки: 

Якщо в будинку щось загорілося  



- швидко піти або вибігти з кімнати або квартири, розповісти про це дорослим і 

просити їх зателефонувати за телефоном «101», мамі на роботу; 

- подзвонити з телефону-автомата по телефону «101» і сказати, що в будинку пожежа, 

при цьому обов'язково треба назвати свою домашню адресу. 

Якщо в квартирі багато диму  

- низько пригнувшись, рухатися до дверей, прикриваючи ніс і рот мокрою хусткою, 

рушником; загорівся одяг - падати і, катаючись, збивати вогонь. 

Батьки повинні навчити дітей користуватися цим телефоном. Це вміння може 

виникнути і закріпитися в процесі спеціального тренінгу, при цьому батьки не повинні 

забувати про профілактику хибних викликів. 
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