
КАРТКА ДНЯ  

на 9  вересня 

 за тематичним тижнем «Цивільний захист» 

Тема дня «Правила поводження в природі» 

 

 

 

№ 
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 пізнавальну 

відео-добірку «Правила поведінки 

в природі». 

https://www.youtube.com/watch?v=bJMfUwPZj28 

 

3 О 10.30 можна долучитися з 

дітьми в онлайн-режимі на 

платформі Google Meet до 

комплексного заняття «Природа 

друг-коли ти її добре знаєш». 

Проводить вихователь середньої 

групи № 8 О. В. Марчук. 

  https://meet.google.com/amo-hiie-yxy 

 

4 Після онлайн-заняття 

рекомендуємо гімнастику для 

очей. 

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

 

5 Впродовж дня можна пограти в 

рухливу гру «Пройдись, як…». 

https://www.youtube.com/watch?v=1YiOi_t7Fq4 

 

6 У вільний час перегляньте з 

дітьми мультфільм «Ліс, ягоди, 

молочний коктейль». 

https://www.youtube.com/watch?v=9pHuf9bP-fY 

 

7 Пропонуємо впродовж дня разом з 

дітьми відгадати загадки 

«Безпека». 

http://www.poetryclub.com.ua/getpoem.php?id=771911 

 

8 Пропонуємо, у вільний час, 

прогулятись до спортивного 

майданчика, який розташований у 

вашому мікрорайоні. 

 

9 Пропоную батькам звернути увагу 

на інформаційно- 

консультативний матеріал 

«Безпека у довкіллі». 

Додаток 1 

10 Перед сном пропонуємо 

прослухати аудіоказку для дітей 

«У сонечка в гостях».  

https://www.youtube.com/watch?v=19QeK40DFvs  
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                                                                                                                   Додаток 1  

 

Консультація для батьків  

 

«Безпека у довкіллі» 
 

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!  

 

 

https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-zabezpecenna-osobistoi-bezpeki-

ditej-doskilnogo-viku-259534.html 
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