
 

 

КАРТКА ДНЯ   

на 16 вересня   

                       за тематичним тижнем «Цивільний захист» 

Тема дня «Безпека вашого малюка»  
   

№  
Рекомендований зміст  освітньої 

діяльності 
Примітка 

1.  Пропонуємо розпочати день з веселої 

руханки «Бедрик» з інструктором з 

фізкультури Семенюк О.М. 

https://youtu.be/GEn4f3Ptq9o 

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

2.  Перед заняттям  бажано повторити з 

дітьми  правила безпечної поведінки 

на вулицях нашого міста. 

  

3.  Підготуйте, будь ласка, до 

сьогоднішнього відео заняття 

матеріал: картон (10*15см) чорного 

кольору, тісто або пластилін 

(червоного, жовтого та зеленого 

кольорів). 

 

4.  Запрошуємо до перегляду 

відеозаняття «Веселий світлофор 

Моргайчик» вихователя групи № 2 

Рижко Н.М.   

https://youtu.be/w9O31GJNbsM 

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

 

  

5.  Після відеозаняття рекомендуємо  

провести гімнастику для очей.  

https://www.youtube.com/watch?v=iXK1ltGfooE        

6.  Пропонуємо впродовж прочитати 

малюками вірші про правила 

дорожнього руху.  

  Додаток 1  

  

7.  Пропонуємо на прогулянці, 

поспостерігати разом з дітьми за 

транспортом, дорожніми знаками, за 

рухом пішоходів, велосипедистів.  

   

8.  У зручний для вас час  музичний 

керівник Мазур Т.В. пропонує 

виконати музичну вправу «Веселі 

рученята». 

https://youtu.be/txbThMukS60 

https://dnz37.edu.vn.ua/3_I_mol_group.html  

9.  Для цікавого сімейного дозвілля 

пропонуємо добірку цікавих ігор 

на вулиці. 

https://victoria-style.com.ua/ua/podborka-

interesnyh-igr-dlja-detej-na-ulice  

10.  У Viber-групі батьки можуть 

ознайомитися з цікавими та 

змістовними порадами. 

Додаток 2 

11.  Перед сном пропонуємо послухати 

дітям аудіоказку «Безпека на дорозі».  

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

БЕЗПЕКА В ЛІФТІ 

У ліфті дуже обережним будь! 

Униз поглянути, як входиш, не збудь. 

В кабіні ліфта і не грайся, й не стрибай, 

На кнопки зайвий раз не натискай! 

А коли ліфт зупинився раптово, – 

Якомога швидше клич дорослих на підмогу! 

Заходь у ліфт тільки з знайомими людьми, – 

Уникнеш неприємностей, біди. (Л. Петренко) 

ІГРИ БІЛЯ ВІКОН 

Тобі схотілося в віконце подивитись? 

Будь обережним, – можеш скло розбити! 

Поранишся, чи руки обіб’єш, 

Посунешся, – і з висоти впадеш! 

На підвіконні теж не розважайся, 

І на перила на балконі не схиляйся! 

Всі ці забави до добра не доведуть, 

А ось на лікарняне ліжко приведуть. (Л. Петренко) 

ЯКЩО ТИ ЗАБЛУКАВ 

Якщо ти у біду потрапив, 

Біжи відразу ж до мами чи тата. 

Їх поряд нема? Не плач, не журись: 

До міліціонера скоріше звернись. 

В метро чергового ти можеш спитати. 

«Довідку» слід на вокзалі шукати. 

Касир в магазині тобі допоможе. 

В маршрутці водій щось порадити зможе. (Л. Петренко). 

 

Джерело: https://vseosvita.ua/library/abetka-bezpeki-u-virsah-ak-

povoditisa-z-neznajomimi-ludmi-61091.htm 
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ПАМ'ЯТКА ДЛЯ БАТЬКІВ 

із забезпечення особистої безпеки дітей дошкільного віку 

 

Життя в умовах міста потребує від наших дітей вміння орієнтуватись і 

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

більше небезпеки з боку зовнішнього світу. 

Щоб вберегти дитину від біди, треба пам’ятати та виконувати наступні 

правила: 

-Не залишати дітей дошкільного віку одних, навіть на короткий час. 

-Навчати дітей користуватися дверним вічком; 

-Не дозволяти відчиняти двері незнайомій людині, навіть одягненій в 

міліцейську форму; 

-Не дозволяти дітям розмовляти з незнайомими на вулиці; 

-Вчити користуватися телефоном для виклику служб 101,102,103,104. 

-Забороняти дітям підбирати на вулиці незнайомі предмети – вони можуть бути 

небезпечними; 

-Забороняється грати ріжучими, гострими та вибухонебезпечними предметами; 

-Забороняється користуватися ліфтом без супроводу дорослих, а також 

заходити в ліфт з незнайомими людьми; 

-Вчити дітей звертатися за допомогою до людей, які працюють в 

правоохоронних органах. 

-Не дозволяти дражнити тварин. Попереджувати зародження в дитини 

жорстокого відношення до «друзів наших менших». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПАМ’ЯТКА 

з попередження пожежі від дитячих пустощів з вогнем 

 

Велика кількість пожеж зчиняється від дитячих пустощів з вогнем. Вогнем 

знищується багато чого, а нерідко в пожежах гинуть і травмуються діти. 

Щоб не допустити пожежі від дитячих пустощів з вогнем, необхідно 

виконувати наступні правила пожежної 

безпеки: 

- зберігати сірники в місцях, недоступних 

дітям; 

- не дозволяти дітям розводити багаття, 

включати електронагрівальні прилади; 

- не дозволяти дітям користуватися 

газовими приладами; 

- тримати в недосяжних дітям місцях 

рідини, які легко займаються (бензин, 

ацетон, спирт); 

- не допускати перегляд телепередач 

дітьми без догляду дорослих; 

- не залишати малолітніх дітей без догляду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПАМ’ЯТКА 

з попередження дорожньо- транспортного травматизму серед 

дітей дошкільного віку 

 

Швидке збільшення інтенсивності руху висуває серйозне завдання – 

забезпечення безпеки руху пішоходів. 

У попередженні дорожньо – транспортних випадків з дітьми важливу роль 

відіграє робота дорослих з роз’яснення дошкільникам правил дорожнього руху 

і прищеплення навичок дисциплінованого поводження на вулицях і дорогах. 

Щоб не допустити лиха на дорозі, Вам необхідно: 

- вчити переходити вулиці на зелений сигнал світлофора, у встановлених 

місцях та підземними переходами; 

- не дозволяти дітям 

з’являтися зненацька перед 

транспортними засобами; 

- вчити дітей правильно 

обходити транспорт, що 

стоїть: автобус, тролейбус- 

позаду, трамвай – спереду; 

- не дозволяти дітям 

самостійно їздити на 

громадському транспорті;

 
- не допускати ігор дітей на 

проїжджій частині дороги; 

- не дозволяти дітям грати з 

м’ячем, кататися на 

велосипеді, ковзанах, санчатах, роликах на проїжджій частині дороги та 

поблизу неї – це може коштувати дитині життя; 

- не чіплятися на підніжку транспорту і не стрибати на ходу, щоб своїм 

прикладом не заохотити дітей; 

- не подавати дітям негативних прикладів, порушуючи правила дорожнього 

руху.  

 

Джерело: http://korzhi-yalynka.edukit.kiev.ua/storinka_bezpeki/  

 


