
КАРТКА ДНЯ 
 

на 15 вересня  
 

за тематичним тижнем «Цивільний захист» 
Тема дня «Дивні знахідки - в чому небезпека?» 

 

№ 
Рекомендований зміст 

освітньої діяльності 
Примітка 

1 Рекомендуємо розпочати день з 

комплексу вправ ранкової 

гімнастики «Кулька» з 

інструктором фізкультури 

Семенюк О.М.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=miwYnAlOf6c 

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

  
 

2 Будь ласка, перегляньте та 

обговоріть з дітьми пізнавальний 

мультфільм  «Правила безпеки». 

https://www.youtube.com/watch?v=k46yxx_-

6N4&t=199s 

 

3 Підготуйте, будь ласка, до 

сьогоднішнього відеозаняття 

матеріал: ємкість з водою, фарбу, 

аркуш білого паперу, пензлик, 

вологі серветки. 

Та до музично – дидактичної гри,  

підготуйте, будь ласка: деревяні 

палички або олівці. 
 

 

4 Запрошуємо до перегляду 

відеозаняття «Дивні знахідки - в 

чому небезпека?» вихователя 

середньої групи № 10 Божок Л.В. 
 

https://youtu.be/umfgRFx8i2w 

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

 

5 Після користування комп’ютером 

або гаджетом радимо провести з 

дітьми гімнастику для очей.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=8gvoPGoxnxA 

 

 

6 Пропоную до перегляду 

дидактичну гру «Безпечні та 

небезпечі предмети». 

https://www.youtube.com/watch?v=7es9lCc1eo0 

 

7 У зручний час пропоную дітям 

долучитися до музично- 

дидактичної гри з використанням 

методики ОРФ «Туки, туки бум» з 

музичним керівником Мазур Т.В. 

https://youtu.be/43YDdqInkac 

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

8 Пропонуємо Вам, батьки, 

актуальну інформацію у Viber - 

чаті за темою «Рекомендації з 

безпеки дітей для батьків». 
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9 Перед сном пропонуємо дітям 

прослухати казку про білочку. 

https://www.youtube.com/watch?v=hm4AprGjdcQ 
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«Рекомендації з безпеки дітей для батьків» 

 
1. Слід жорстко встановити основні правила поведінки з незнайомими людьми і стежити за їх 

виконанням. 
 

2.  Дитині потрібно визначити чітку межу "свій-чужий".Поясніть, що чужий-це будь-який 

незнайомий чоловік. Незалежно від того, ким він є, як себе веде, що говорить і обіцяє. Навіть, якщо 

незнайомець запевняє, що є знайомим мами чи тата, називає їх по імені. 
 

3.  Обов'язково запитувати дозвіл у батьків, перш ніж спілкуватися з незнайомцем. Навіть якщо 

ви знаєте цю людину, а малюк бачить в перший раз. Пояснюйте, щоб дитина зрозуміла: будь-який 

незнайомець з будь-якими розмовами повинен отримати відмову на спілкування до отримання 

дозволу від мами чи тата. 
 

4. Особливо в "групу ризику" потрапляють діти дуже товариські або скромні і виховані, які 

знають, що з будь-якими дорослими потрібно спілкуватися ввічливо, доброзичливо і не можна 

заперечувати. 
 

5. Навчіть дитину такою фразою: "Я вас не знаю, ви не моя мама (тато)". Поясніть. що він може 

відповісти відмовою будь-якому незнайомому дорослому, повторюючи цю фразу. Тим самим він 

приверне увагу інших людей на вулиці, які зможуть прийти до нього на допомогу. 
 

6. Якщо син (або дочка) залишається вдома один, він повинен чітко розуміти, що чужій людині 

двері відкривати не можна, ким би він не називався і що б не говорив. Ви повинні обумовити коло 

людей, кого можна впускати в квартиру, наприклад, мама, тато, бабуся і дідусь. 
 

7. Спробуйте перевірити на практиці, чи все засвоїла ваша дитина. Підговоріть  знайомого, 

якого не знає ваша дитина, підійти до нього і запросити піти куди-небудь. 
 

8. Пам'ятайте, краще перестрахуватися, ніж потрапити в  небезпеку. 

 
 

                            https://www.ztkolegium.org.ua/rekomendaczii-z-bezpeky-ditej-dlya-batkiv/ 
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