
КАРТКА ДНЯ  

на 21 вересня 

Місячник ЦЗ 

за тематичним тижнем «Правила поведінки на випадок надзвичайних  

ситуацій соціального характеру» 

Тема дня «Один вдома не гуляй, про небезпеку пам’ятай» 

 

 

 

№ Рекомендований зміст 

освітньої діяльності 
Примітка 

1 Пропонуємо зробити з дітьми 

ранкову руханку «Кокоси, 

банани» з інструктором 

фізкультури Семенюк О.М 

https://youtu.be/Cei6rePUAzE 

https://dnz37.edu.vn.ua/4_2_mol_group.ht

ml 

 

2 Перед переглядом відеозаняття 

було б доречно дітям послухати 

аудіоказку Ю. Каспарова 

«Безпека для зайченят, дівчаток 

і хлопченят» 

https://www.youtube.com/watch?v=2JZuo

8BwKw4 

 

3 Запрошуємо до перегляду 

відеозаняття «Сам удома»   

вихователя  II молодшої групи 

групи № 4 Ліневич В.Ю. 

https://youtu.be/h3IXJIkVeCQ  

https://dnz37.edu.vn.ua/4_2_mol_group.ht

ml  

4 Після користування 

комп’ютером або гаджетом 

виконайте вправи для очей з 

Чорничкою 

https://www.youtube.com/watch?v=TCj75

vqhCUI 

 

 

5 Пропонуємо чудові ідеї для гри 

із використанням каштанів 

«Повтори візерунок» 

Додаток 1 

6 Пропонуємо впродовж дня 

разом з дітьми переглянути 

пізнавальний мультфільм 

«Корисні підказки. Сам удома».  

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

gKQ9e0U&t=2s 

 

7 У батьківській Viber-групі 

розміщено пам’ятку «Безпека 

дитини вдома». 

Додаток 2 

8 Перед сном пропонуємо  дітям 

прослухати казку «Вовк і 

семеро козенят» 

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

Aww8EI  
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Додаток 2 

Пам’ятка для батьків 

«Безпека дитини вдома» 

Що таке безпечна поведінка? Це алгоритм певних дій у надзвичайних 

ситуаціях, це вміння запобігати та долати небезпеку. Чи можуть дошкільнята 

самостійно, без нашої допомоги виробити ці навички? Звичайно, що ні. І тут 

ми, дорослі, маємо систематично привчати дітлахів до безпечної поведінки. 

Діти за своєю природою безстрашні, тому що вони ще не усвідомлюють 

наслідків багатьох своїх дій. Чи знає трирічна дитина, що від ігор з сірниками 

вона може травмуватися? Ні, тому завдання нас, дорослих, організувати не 

тільки безпечний простір навколо дитини, а й систематично обговорювати 

певні правила за допомогою казок, віршиків, мультфільмів.  

На час карантину найбільш актуальним стає питання безпеки дитини 

вдома. Тому необхідно дотримуватись певних правил:  

 НІКОЛИ! не залишайте дитину одну в кімнаті, тим паче якщо 

відкрито вікно. Пам’ятайте, москітна сітка не втримає малечу!  

 НІКОЛИ! Не залишайте дитину у ванній кімнаті одну під час 

купання. Перетворіть повсякденний ритуал у цікаву гру, але під вашим 

пильним наглядом!  

 Подбайте про те, щоб усі ліки знаходилися в недосяжності дитини. 

Різнокольорові таблетки вона може сприйняти за цукерки!  

 Якщо ви користуєтесь сірниками, їх варто тримати в недоступному 

для дітей місці!  

 Попіклуйтеся про те, щоб дитина не мала доступу до розеток. 

Особливо малюки полюбляють досліджувати їх.  

 Подбайте про гострі предметі у вашому домі.  

Навіть якщо ваша дитина вже старший дошкільник, не допускайте 

того, щоб вона самостійно користувалася ножами без вашого нагляду! 

Спробуйте обігрувати небезпечні ситуації у сюжетно – рольових іграх, 

наприклад «Пожежна бригада», «Швидка допомога» «Рятівники». Під час 

гри обов’язково промовляйте певні правила безпечної поведінки, спонукайте 

малечу до висновків (чому саме сталася така ситуація? Чи можна було їй 

запобігти?) І головне - будьте здорові, спокійні та пильні! 

https://naurok.com.ua/pam-yatka-dlya-batkiv-bezpeka-ditini-vdoma-175426.html 

 


