
 

КАРТКА ДНЯ 
на  22 вересня 

Місячник Цивільного захисту. 

за тематичним тижнем «Правила поведінки на випадок надзвичайних  

ситуацій соціального характеру»   

Тема дня «Небезпечні іграшки» 

№ 

п/п 
Рекомендований зміст освітньої 

діяльності 
 

Примітка 

1. Пропонуємо зробити з дітьми ранкову 

руханку  «Кокоси, банани». Проводити буде 

інструктор з фізкультури  Семенюк Олена 

Миколаївна 

https://youtu.be/Cei6rePUAzE 

https://dnz37.edu.vn.ua/4_2_

mol_group.html  

2. Доречно було б подивитися пізнавальне 

відео «Що робити коли лунає сирена» 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=_GahRYzwNLU 

3. Перед заняттям пропонуємо здійснити 

прогулянку до парку 

 

4. 

 

У зручний час пропонуємо переглянути 

музичне відеозаняття «Що нам осінь 

принесла» проводити буде муз.керівник 

Кравець Неллі Миколаївна 

https://youtu.be/bQaQJlUhcX

Q 

https://dnz37.edu.vn.ua/5_2_

mol_group.html  

5. 

 

 

Після користування комп’ютером або 

гаджетом радимо провести сюжетну 

гімнастику для очей 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=CGbhLHL5HF8&t=42s  

6. Доречно було б подивитися пізнавальне 

відео «Уроки обережності - гострі 

предмети» 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=t8x1wEt1uhI  

7. У зручний для діток час пропоную пограти  

інтерактивну гру «Чим можна гратися, а чим 

ні». Розробила вихователь молодшої групи 

№ 4 Михальнюк О.В. 

https://learningapps.org/watch

?v=poiyg0uo522  

                                                                                                                               

8. 

Пропонуємо ознайомитись з актуальною 

інформацією для батьків на сайті закладу 

«Як підготувати дітей до надзвичайних 

ситуацій». 

http://dnz37.edu.vn.ua/uploads

/tiger-1655100437.pdf  

https://dnz37.edu.vn.ua/2_rad

ut_vuxovatel.html  

9. Перед сном пропонуємо прочитати казку  

«Небезпечні іграшки». 
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Додаток 1 

Небезпечні іграшки 

Злий Велетень давно мріяв знищити прекрасне місто гномів. Він уже 

уявляв, як замість їхніх крихітних будинків з’явиться його величний замок, і як 

він перетворить гномикове озеро-калюжу на велике озеро.                                          

Неодноразово злий Велетень намагався вигнати гномів з їхнього міста, але 

щоразу нічого з цього не виходило. Адже гноми хоч і малого зросту, але вони 

завжди були дружні, спільно діяли та міцно тримали оборону. 

- Ні, силою їх не взяти, - зрозумів Велетень. – Лише хитрістю! 

Він довго думав, якою хитрістю їх перемогти, та нарешті вигадав. Злий 

Велетень взяв коробку сірників, а це була велетенська коробка – завбільшки з 

гнома. Він наклеїв на коробку надпис «Іграшки», а на іншій стороні коробки 

наклеїв інструкцію – як цими «іграшками» бавитися. Як ви, певно, здогадалися, 

це була інструкція про те, як запалити полум’я. 

Вночі Велетень непомітно поклав коробку з сірниками на галявину, де завжди 

грається багато гномів-малюків. - Що ж, завтра буду спостерігати, як гноми 

самі себе знищать! Гарне багаття, напевно, вийде! – реготав злий Велетень. 

Вранці маленькі гноми прийшли на свою галявину та побачили дивну коробку. 

- Іграшки, - прочитав один гномик, який вже навчився читати. 

Маленькі гноми зацікавилися, почали роздивлятися коробку, відкрили її та 

знайшли інструкцію. Вони вже збиралися запалити багаття, як один з гномів 

вигукнув: 

- Стійте! Це не іграшки, а сірники! Хіба ви не знаєте, що вони небезпечні для 

малят? Не чіпайте, бо буде пожежа. 

- Як це – сірники? – здивувалися інші гноми, - Адже сірники маленькі, коробка 

в долоні вміщується. А ця якась велетенська! 

- Напевно, це злий Велетень їх нам підкинув, щоб ми пожежу влаштували! – 

здогадалися гномики. 

Малюки показали небезпечну знахідку батькам. 

- Ви молодці, що не чіпали цих сірників, - похвалили їх дорослі гноми. – З 

сірниками треба поводитися дуже обережно, не лише малятам, але й дорослим, 

інакше може трапитися велика біда. Ой, який підступний це Велетень, але його 

злим планам не здійснитися! 

Гноми передали велику коробку з сірниками на пекарню, де готується хліб для 

усього міста. Там вогонь знадобиться! Злий Велетень довго чекав, поки в місті 

гномів виникне пожежа, але марно. Він не міг уявити, що маленькі гномики 

виявляться такими розумними. Велетень подумав, що його сірники набралися 

вологи та зіпсувалися. 

Він вирішив сам спробувати запалити багаття своїми сірниками. Однак 

Велетень був необачним, та вогонь потрапив на стіл, а потім перекинувся на 

підлогу. Велетень зовсім не знав, як боротися з вогнем, і телефону пожежників 



він не знав. Тому дуже швидко його помешкання запалало та згоріло, та сам 

Велетень встиг вибігти на вулицю. Що ж, тепер Велетню довелося шукати собі 

нове помешкання. Він вирушив в далекі краї та більше ніколи не турбував 

славне місто гномів. 

https://mama-tato.com.ua/article/a-9299.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


