
КАРТКА ДНЯ 
 

на  7 жовтня для дітей старшої групи 

за тематичним тижнем «Тиждень пожежної безпеки»  

Тема дня «Правила знаємо,пожежі уникаємо» 
 

№ 

з/п 
Види діяльності Рекомендований зміст освітньої діяльності 

Примітки та посилання 

на інтернет-джерела 

1 Підйом та ранкова 

гігієна 

Формуйте здорові навички змалечку. Поясніть дитині чому 

важливо чистити зуби вранці та як це правильно робити. 

 

2 Добрий ранок, дзеркало Підійдіть з дитиною до дзеркала і запитайте: Що ти бачиш? 

Який у тебе настрій? Чи добре ти почуваєшся? (Якщо дитина 

почувається погано, запитайте: «Що сталося?» та допоможіть 

вирішити проблему. 

 

 

3 Подивись у вікно Навчіть дитину самостійно аналізувати довкілля. Погляньте з 

нею і вікно і запитайте: Яка пора року? Який сьогодні день? 

Яка там погода?  Як сьогодні одягнутись?  

 

4 Ранкова гімнастика  Рекомендуємо зробити ранкову руханку «Лариска» з 

інструктором фізкультури Семенюк О.М. 

https://youtu.be/FPYBLf

TauyA   

 

5 Підготовка до заняття Підготуйте до заняття розмальовки «Пожежна безпека» https://bigpic.net.ua/rozm

alovka-pozhezhna-

bezpeka-37-foto/  

6 Заняття 1.Переглянути відеозаняття «Не жартуйте ви з вогнем, щоб 

не пошкодувати потім!» вихователя старшої групи № 9 

Ніцевич Л.С., ви можете в зручний для Вас і Ваших діток час. 

 

2.Пропонуємо переглянути навчально-тренувальне заняття з 

фізкультури, яке підготувала інструктор з фізкультури 

Семенюк О.М. 

https://youtu.be/3i7t2lqa7

lw 

https://dnz37.edu.vn.ua/7

_Star_group.html  

https://youtu.be/bKg4gIN

PY10   

7 Вправи для очей Після користування комп’ютером або гаджетом 

рекомендуємо провести зорову гімнастику «Спритний кіт» 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=8G87kg9s1HM   

8 Зроби Зопропонуйте дитині зробити казкового героя із природного 

матеріалу. 

 

9 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пропонуємо пограти дидактичну гру «Укомплектуй 

пожежний щит», яку створила в веб-додатку jigsawplanet 

вихователь Ніцевич Л.С.  

https://learningapps.org/w

atch?v=pvi4twru522 

 

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати пожежну вежу, 

використовуючи кубики або конструктор LEGO.  

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні вправи, 

рухливі ігри ) 

Поспостерігайте з дитиною за небом. Воно все частіше вкрите 

хмарами, випадають дощі. Порівняйте літній дощовий день з 

осіннім., якщо день видався сонячним, тоді погрійте долоньки 

на сонячних промінчиках , щоб порівняти літнє і осіннє тепло. 

Пограйте з дитиною на спортивному майданчику ,наприклад 

у футбол. Навчайте дитину відбивати м’яч правою ногою. 

 

12 Після денного 

відпочинку 

Пропонуємо виконати разом з дитиною дихальну гімнастику 

за методикою А.Н. Стрельникової. 

https://www.youtube.com

/watch?v=fWU9INOh74I   

13 Формуємо трудові 

навички 

Спонукайте дитину до догляду за своїм взуттям, 

використовуючи щітку. 

 

14 Пограй (сюжетні ігри) Разом із дитиною обіграйте сюжет казки «Кицькин дім». Це 

дасть змогу краще засвоїти правила безпечної поведінки з 

вогнем. 

 

15 Рефлексія Запитайте у дитини: Як пройшов день? Про що сьогодні 

говорили? Що тобі сподобалось найбільше? 

 

16 Для вас батьки 

 

Пропонуємо до ознайомлення консультацію «Діти і вогонь» 

 

Додаток 1 

 

17 Підготовка до сну  Перед сном  подивіться з дитиною мультфільм «Фіксики. 

Вогнегасник». мультфільм дає змогу краще засвоїти знання 

правил пожежогасіння.  

https://www.youtube.com

/watch?v=pllibn-C3x0 
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Додаток 1 

Консультація для батьків «Діти і вогонь» 

 
Більшість нещасних випадків з дітьми можна запобігти, передбачаючи все, що може 

зробити дитина, створивши необхідні умови для безпечної життєдіяльності. У рамках 

суспільного дошкільного виховання неможливо вирішити весь коло проблем, пов'язаних з 

безпекою дитини, тому велика роль у цьому питанні належить батькам. Сила і стійкість 

сімейних впливів пов'язана з тим, що вони постійні і тривалі, повторюються в різноманітних 

життєвих ситуаціях. У родині є об'єктивні можливості включення дітей у побутову 

господарську діяльність, де і купуються навички безпеки. Дітям дуже подобається 

повторювати дії дорослих - це допомагає їм самим відчути себе дорослими. 

Чомусь притягальною силою володіє для дітей вогонь. Спостерігаючи за тим, як 

користуються вогнем старші - запалюють газову плиту, розводять вогонь у печі, спалюють 

сміття, -діти хочуть, щоб їм дали спробувати, скажімо, розпалити багаття або запалити сірник. 

Якщо поблизу трапляється пожежа, дитину так і тягне піти подивитися на вогонь, тому 

дуже важливо, щоб діти запам'ятали з малих років: із вогнем погані жарти, так як він легко 

може вийти з-під контролю і стати по-справжньому небезпечним. Маленьким дітям не можна 

грати з запальничкою і сірниками: від однієї випала з рук запаленого сірника або спалахнув 

коробка станеться пожежа, який охопить килим, фіранки, меблі і, нарешті, всю квартиру, а 

переляканий дитина просто втече. Ось чому в руках маленьких дітей вогонь особливо 

небезпечний. 

Коли дитини старшого дошкільного віку вчать поводитися з вогнем або коли він 

просто стоїть біля запаленої плити, поруч обов'язково повинен бути хто-небудь із старших і 

уважно спостерігати за ним, щоб не трапилося біди. 

Треба пам'ятати, що причиною пожежі можуть стати не лише дитячі пустощі з 

сірниками, запальничками, свічками, але й несправна електропроводка, не вимкнений з 

електричної мережі електроприлад (чайник, праска, фен, телевізор). 

Електричний струм, що змушує працювати прилади, - наш помічник, але він може бути 

небезпечним і навіть викликати пожежу. Запах горілої гуми, паруючий проводок, що 

нагріваються при роботі розетка і вилка, проскакування іскри під час увімкнення та вимкнення 

вилки з розетки - все це може призвести до пожежі. 

Ось деякі правила, які треба дотримуватися: 

 Йдучи з дому, закрийте газові конфорки, вимкніть з розеток всі електроприлади, 

погасіть світло. 

 Не користуйтеся несправними електроприладами і проводкою. 

 Вставте заглушки на розетки. 

 Не накривайте лампи і світильники тканиною або папером. 

 Не дозволяйте дітям гратися біля новорічної ялинки з петардами, бенгальськими 

вогнями, хлопавками. 

 Влаштовуйте феєрверки на вулиці подалі від житлових будинків. 

 Не зберігайте на кухні легкозаймисті рідини (бензин, гас, лаки, фарби, ацетон, 

спирт, рідкі олії). Їх слід зберігати в спеціальних пляшках або банках в металевому шафі і 

подалі від вогню. 

 Якщо в будинку є піч, то ввечері, перед сном, загасіть вогонь повністю. 

 Не сушіть білизну над газовою плитою. 

 

Батьки повинні навчити дітей користуватися телефоном. Це вміння може виникнути і 

закріпитися в процесі спеціального тренінгу, при цьому батьки не повинні забувати про 

профілактику хибних викликів. 

 

http://vihovateli.com.ua/2011-03-22-09-30-55/859-konsultatsiya-dlya-roditelej-na-temu-deti-i-

ogon.html  
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