
КАРТКА ДНЯ 
 

на 12 вересня 

 

за тематичним тижнем «Цивільний захист» 

Тема дня «Сірники не тронь, в сірниках вогонь!» 

 

 

№ 
Рекомендований зміст 

освітньої діяльності 
Примітка 

1 Пропонуємо розпочати день з веселої 

руханки «Зарядка для маляток». 

https://www.youtube.com/watch?v=l9pDn

UJOqMM 

2 Перед відеозаняттям рекомендуємо 

переглянути пізнавальне відео 

«Небезпечні забави  лисенятка 

Фредді». 

https://www.youtube.com/watch?v=k46yxx

_-6N4 

3 Перейдіть за посиланням, та 

перегляньте відеозаняття «Вогонь – 

друг, вогонь – ворог». Підготувала         

вихователь групи раннього віку № 1 

Ільченко Людмила Анатоліїна. 

https://youtu.be/Ym27F-3_nQE 

https://dnz37.edu.vn.ua/1_mol_group.html  

4 Після  відеозаняття рекомендуємо 

гімнастику для очей. 

https://www.youtube.com/watch?v=k3Jf02

Ed6Wg 

5 Впродовж дня рекомендуємо 

обговорити разом з дітьми 

переглянуті вище відео, повторити 

прості правила безпечної поведінки 

для малят. 

 

6. Пропонуємо впродовж дня вивчити  

віршик . 

Додаток 1 

7 Для Вас, батьки, ми підготували 

поради «Сірники дітям не іграшка». 

Додаток 2 

8 Перед сном пропонуємо прослухати 

колискову «Спи, зайченятко 

маленьке, засни». 

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

RNrvXY 
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Додаток 1 

 

 

Любі хлопчики й дівчатка, 

Слухайте, що каже татко: 

«Сірників до рук не брати! 

Бо згоріти може хата!» 

Джерело: https://dovidka.biz.ua/virshi-pro-pozhezhu-dlya-ditey 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dovidka.biz.ua/virshi-pro-pozhezhu-dlya-ditey


Додаток 2 

Поради для батьків 

Сірники дітям не іграшка                                                                                              

 

 

Дітей так і ваблять ігри з вогнем. Однак такі забави малюків 

часто закінчуються дуже погано! То ж правила пожежної 

безпеки для дітей і поради для батьків, які допоможуть 

запобігти біді. 

Багатьом дітям доводиться сидіти вдома з нянями, старшими 

братами або сестрами, бабусями або дідусями. Домашнє 

дозвілля швидко набридає, і малюки починають шукати собі 

цікаві заняття. Саме так у руках у допитливих крихіток, за 

якими трохи не догледіли дорослі, опиняються небезпечні 

предмети: сірники або запальнички. Вогонь завжди вабить 

дітей, адже це так цікаво запалювати його і дивитися, як язики полум'я повільно знищують 

папір, листочки чи гілочки. 

Ігри з такими небезпечними предметами закінчуються дуже погано. Останнім часом 

практично щодня в новинах повідомляють про катастрофи, які сталися з дітьми через 

неправильне поводження з сірниками. Зіпсоване майно, серйозні опіки та навіть летальні 

випадки - ось такі плачевні наслідки «веселих забав». Саме тому ми вирішили нагадати 

батькам про те, що в кожному будинку є вогненебезпечні предмети, і ще раз повторити такі 

відомі правила пожежної безпеки для дітей, відповідальних мам і тат. 

Щоб уникнути трагедії у вашій родині, дотримуйтеся цих простих правил: 

 Ні в якому разі не залишайте дітей без нагляду в будинку. З ними завжди повинні 

бути дорослі. 

 Ховайте всі вогненебезпечні предмети від дітей: дитина не повинна мати можливість 

самостійно взяти сірники або запальничку. 

 Замініть сірники спеціальною запальничкою для плити. 

Задовольняйте інтерес дітей: рано чи пізно малюкові все одно потраплять у руки ці 

злощасні сірники. Навчіть дитину правильно користуватися ними, але поясни, що це можна 

робити тільки разом з дорослими й у спеціально призначених місцях (на вулиці). 

Розкажіть про наслідки ігор із сірниками і запальничками. Малюк повинен знати, що ці 

предмети створені не для забави. Поясніть, що така гра може коштувати вам будинку, 

вогонь робить дуже боляче і залишає жахливі шрами на все життя, іноді вбиває. 

Не забудьте розповісти дитині, що робити у випадку пожежі. Вона має знати, як швидко 

вибратися з дому, вберегтися від їдкого диму, викликати пожежну службу і 

рятувальників. До речі, номери екстрених служб напишіть великими буквами і повісьте на 

видному місці - це ще один спосіб перестрахуватися. 

Покажіть малюкові, як можна швидко погасити незначне загоряння: водою, піском, товстою 

ковдрою або рушником. 

 

За матеріалом: https://vseosvita.ua/library/poradi-dla-batkiv-sirniki-ditam-ne-igraska-

541116.html 
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